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 شكر وعرفان
 السادي املصطفى على والسالم والصالة العظيم والفضل العزة ذي ليمالع السميع هلل احلمد

".  ََلَزِيَدَنُكم   َشَكر ُت   ولَِئن  : "تعاىل لقولو مصداقا وبعد أمجعني، وصحبو آلو وعلى ،الكرمي
 .العمل ىذا إمتام على وأعاننا واملعرفة العلم درب لنا أنار الذي القدير العلي اهلل نشكر

 ىذا إجناز على ،بعيد من أو قريب من ساعدنا من كل إىل واالمتنان الشكر لجبزي نتوجو كما
 لنا وتقدميها، مذكرتنا على اإلشراف لقبوهلا"  دليلة مصمودي" الدكتورة بالذكر وخنص العمل

 جمرد كانت ما بعد، صورة بأهبى وإخراجها املذكرة، ىذه إجراء طيلة والتوجيهات النصائح
 .اجلزاء خري عنا اهلل فجزاىا، فكرة

 كل يف وساندونا املساعدة يد لنا قدموا الذين لألىل واالمتنان بالشكر نتقدم أن يفوتنا ال كما
 .البحث صعاب لتحدي خطوة

اجتهدوا معنا طيلة أيام الورشات و  الشكر اجلزيل لتالميذ ابتدائية نصرية اهلامشي الذين صربوا
 .التدريبية

 وآداهبا العربية اللغة قسم" واللغات اآلداب كلية ةأساتذ لكل الشكر أيضا ننسى ال كما
 .اجلزاء خري عنا جيزيهم وأن العلم يف بسطهم يزيد أن وجل عز اهلل وندعو"
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ليو  الحمد هلل الذم فاض نكره عمى كؿ نكر، كأنزؿ القرآف خير دستكر، كمنو البعث كا 
 طقيف بالضاد النبي العربي األمي كبعد:النشكر كالصبلة كالسبلـ عمى خير النا

 ،لغة القرآف الكريـ، ك حظيت  المغة العربية باىتماـ مف طرؼ أبناءىا ألنيا لغة الرسالة
يبحثكف عف  الطرائؽ الناجعة التي تيدؼ ، التعميميك  كانبرل الباحثكف في المجاؿ التربكم

الخركج مف الجمكد التعميمي ، ك بكملمرفع مف المردكد التر ، إلى تجكيد عمميتي التعميـ كالتعمـ
استرجاعيا إلى حيكية التعمـ الناتج عف ك  استظيار المعمكمات،ك  القائـ عمى التمقيف،

، اكتساب الكفاءات البلزمة لمحياة، ك كصكال إلى حؿ المشكبلت، التعميؿك  البحثك  االستكشاؼ
 لمحتكيات،لتحقيؽ ىذا البد مف إحداث  تطكر في مناىج المغة العربية مف حيث اك 
لذا سعت المنظكمة ، أساليب التدريس قصد الكصكؿ إلى اإلصبلح الشامؿك  األىداؼ،ك 

فكانت ، تتبلءـ مع حجـ التحديات التي تكاجو المدرسة اليـك، التربكية إلى بيداغكجيا جديدة
مية المقاربة بالكفاءات كليدة ىذه األبحاث التي عمدت كزارة التربية إلى تبنييا بغية ترقية العم

 كتابيا، كما ركزت عمى فيـ المقركءك  مركزة عمى كظيفة التكاصؿ  شفكيا، التعممية-التعميمية 
، إذ يعد السميـ مف األخطاء في ميداف اإلنتاج الكتابي خاصةك  القدرة عمى التعبير الجيد،ك 

ميداف يعتبر بحؽ مادة خاـ لتطبيؽ ، المياديف األخرل التي تسبقوىذا األخير خبلصة 
 لمعرفة كاقع تعميـ المغة العربية في مرحمة ماك  التحميمية كالميدانية،ك  سات  الكصفيةالدرا
مف بيف الكثير مف الدراسات التي تناكلت تعميمية المغة العربية في ك  تقييميا قصد تقكيميا،ك 

ا التي  تعتبر جسر ك  التي أقر جميا  أف السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائيك  المراحؿ التعميمي
إنتاجات تبلميذىا، أمر يدعك لمقمؽ  كبير فيالضعؼ ال دراسة، مميدا لمرحمة التعميـ المتكسط

مف ىذا المنطمؽ جاء سبب ك ، أدائيـ الدراسيك  لكثرة أخطائيـ التي تأثر عمى تحصيميـ
، التبلميذ إزاء ىذا الضعؼك  كذلؾ لما لمسناه مف معاناة األساتذة، اختيارنا ليذا المكضكع
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ية بحثنا لئلجابة عف كيفية عبلج الضعؼ الحاصؿ في إنتاجات تبلميذ السنة تأتي إشكال
 إشكالية تفرعت عنيا تساؤالت عدة لعؿ أىميا: ؟الخامسة ابتدائي

 ما كاقع تعميمية اإلنتاج الكتابي في منياج المغة العربية لمسنة الخامسة ابتدائي؟ -
تابية، كماىي أىـ آليات كيؼ يمكف اقتراح عبلج لضعؼ التبلميذ في اإلنتاجات الك -

 تنفيذه؟
 ما مدل نجاعة المقترح العبلجي المقدـ؟ -
" مقترح عبلجي  مف ىذه التساؤالت صيغ عنكاف ليذا البحث كالذم جاء مكسكما بػ: -

 "نمكذجا 1 ابتدائية نصيرة الياشمي تبلميذ السنة الخامسة ابتدائيعند لئلنتاج الكتابي 
ع إعطاء تصكر لمقترح عبلجي لمرفع مف كقد جاء اليدؼ مف دراسة ىذا المكضك 

 كتجنبيـ الكقكع في األخطاء عمى تنكعاتيا. ،مردكد التبلميذ في إنتاجاتيـ الكتابية

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبعنا خطة مككنة مف فصميف متبكعيف بخاتمة، تناكلنا في 
 ابتدائي. المدخؿ ماىية المقترح العبلجي كاإلنتاج الكتابي كخصائص تمميذ السنة الخامسة

في حيف كاف الفصؿ األكؿ بعنكاف: )اإلنتاج الكتابي في منياج المغة العربية لمسنة 
الخامسة ابتدائي دراسة تحميمية كصفية(، حيث تناكلنا فيو مفيـك اإلنتاج الكتابي، كأنكاعو 
 كأىميتو، ثـ تطرقنا إلى األىداؼ كالكفايات، كمف ثـ عرجنا عمى المنيجية المتبعة في تدريس
اإلنتاج الكتابي، كالمحتكيات، كالزمف التعميمي مف منظار المنياج، كمف ثـ حاكلنا التحدث 
عمى مظاىر الضعؼ في اإلنتاج الكتابي كأسباب ىذا الضعؼ كختاـ ىذا الفصؿ كاف حكؿ 

 استراتيجيات العبلج في اإلنتاج الكتابي في المناىج الدراسية.

حيث كضعنا فيو  ،راسة ميدانية تطبيقيةأما الفصؿ الثاني الذم كاف عبارة عف د
كعممنا الدؤكب إليجاد الحمكؿ الناجحة لمنيكض بمستكل التبلميذ في ،عصارة اجتيادنا 

 .اإلنتاج الكتابي
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ثـ قمنا  ،إذ انطمقنا مف كصؼ حالة اإلنتاج الكتابي لدل تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي
ستاذ كالتمميذ، طارحيف عمى األساتذة مجمكعة بتكزيع استبياف ليككف العمؿ قريبا مف كاقع األ
لنضع يدنا عمى مكاطف الضعؼ كاألسباب ك مف األسئمة بغية الكصكؿ إلى جكىر بحثنا، 

كآليات تنفيذه كخطكاتو، حيث أرفقنا  ،كالحمكؿ المقترحة ليأتي بعدىا تقديمنا لممقترح العبلجي
 قترح.ىذا الجزء بنماذج ألعماؿ التبلميذ قبؿ كبعد تطبيؽ الم

كاتبعنا في دراستنا ىذه المنيج الكصفي معتمديف عمى التحميؿ كإلقامة طرح ىذا 
 المراجع التالية:كاف أكثر اعتمادنا عمى  المكضكع

 .دليؿ استخداـ كتاب المغة العربية لمسنة الخامسة ابتدائي -
 .منياج المغة العربية -

 .الصكيكي لمحمد التعبير الكتابي التحريرم -

 .لمغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽأساليب تدريب ا -
 .الكافي في أساليب تدريس المغة العربية محسف عمي عطية -

كلقد كاف أكثر اعتمادنا كخاصة في الجزء التطبيقي عمى خبرتنا الشخصية في تدريب 
حيث اكتسبنا خبرة في ، التي دامت سنكات ،كعمى الكرشات التدريبية الميدانية ،المتعمميف

كحاكلنا مف خبلؿ المقترح  ،يذ لآلليات الكاجب اتباعيا لمتمكف مف اإلنتاج الكتابيتكجيو التبلم
العبلجي الكصكؿ إلى الكفاءة الختامية إلى حد ما كأكيد ىنا سنراعي الفركقات الفردية بيف 

 التبلميذ.

 :تمثمت فيك  ككأم بحث عممي فقد كاجيتنا صعكبات جمة في إنجاز ىذه الدراسة

راجع التي تتناكؿ مكضكع اإلنتاج الكتابي نتيجة التعديؿ الحاصؿ نقص المصادر كالم -
ف كجدت فيي اىتمت بالتنظير دكف ، كحتى إفي مضمكف كتاب المغة العربية

 .التطبيؽ



 مقدمة

 د 
 

صعكبة إيجاد كقت لتدريب التبلميذ كذلؾ ألف أساتذتيـ يحاكلكف تعكيض النقص  -
 .بزيادة عدد الحصص فكاف برنامجيـ ليذه السنة مضغكط جدا

 .ضعؼ مستكيات التبلميذ بسبب الكضع االستثنائي الذم داـ ثبلث سنكات -
"دليمة  :الدكتكرة لؤلستاذة المشرفة ال يسعنا إال أف نتقدـ بالشكر الجزيؿ كفي األخير

فمقد كانت عكنا لنا في إتماـ  ،كتكجيييا لنا رغـ ضيؽ الكقت ،عمى صبرىا معنا "مصمكدم
 .فميا منا جزيؿ الشكر كجازاىا اهلل عنا خير الجزاء ،يوىذا العمؿ عمى الكجو الذم ىك عم
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الكظيفية الكتساب الميارات  كاإلجراءاتيعد اإلنتاج الكتابي أىـ الطرائؽ العممية 
 المغة.، باعتباره الغاية في تعميـ المغة األخرليتبكأ مكانة متميزة بيف فركع  المغكية، كىك

يحتؿ التعبير في تعميـ فنكف ك  عدة أساليب كميارات،، ؿ أثناء تعمموإذ يكتسب الطف
لذا يعتبر ، تتضافر عمى إتقانوك  إذ أف فنكف المغة كمياراتيا تيدؼ، المغة مقاما بالغ األىمية

بو يتصؿ اإلنساف بسكاه فكرا كعاطفة كحياة، فيك كسيمة إفياـ ، ثمرة الثقافة األدبية كالمغكية
، مما يكسبو أىمية في التعميـ ليذا تزداد كاالجتماعيةية الركابط اإلنسانية كتفاىـ كأداة لتقك 

درجة العناية بتعممو كتربية المتعمميف عميو كمساعدتيـ عمى اكتساب المغة، كعمى ىذا 
األساس يجمع التربكيكف كالمربكف عمى أىمية ىذا النشاط كمكانتو بيف مختمؼ فركع المغة، 

كاصؿ البشرم كمف ىنا جاء بحثنا ليعطي تصكرا لمقترح عبلجي بكصفيا كسائؿ لتحقيؽ الت
لحاالت الضعؼ في اإلنتاج الكتابي إذ تقتضي الضركرة البحثية التعريؼ بمصطمحات 

 تمميذ سنة خامسة ابتدائي)ك (اإلنتاج الكتابي)ك (المقترح العالجي) :البحث كالمتمثمة في
 خصائصه الكتابية(و 

 الجي:التعريف بالمقترح الع أوال:

ـٍ ييٍحفىٍر ًفيو. كاألىٍمري ًاٍبتىدىعىوي ديكفى أىٍف يىٍعمىمىوي ًمٍف  لغة: فىرىىىا ًفي مىكىافو لى )اقترح( بئرا: حى
مىون. ك : ًاٍرتىجى ـى ٍيًرًه. كالكىبلى كىذىا. ك -غى ٍكتى كىذىا كى مىٍيًو صى : ًاٍقتىًرحى عى الرٍَّأمي: -الشٍَّيءى: ًاٍختىارىهي. ييقىاؿي

ٍكـً أىعىدَّهي كى  ـي ًلٍمبىٍحًث كالحي تيقىدِّ تيٍشرىحي كى (. الًفٍكرىةي تييىيَّأى كى قىدَّمىوي ًلٍمبىٍحًث. )االٍقًترىاحي
1. 

ٍفعيكؿي ميٍقتىرىحه )ًلٍمميتىعىدِّم(. ، كىالمى ا، فىييكى ميٍقتىًرحه ، ًاٍقًتًراحن  ًاٍقتىرىحى يىٍقتىًرحي
ـى يىٍسًبقٍ  : أىتىى ًبًفٍكرىةو لى قىدَّمىوي ًلٍمبىٍحًث -وي ًبيىا غىٍيرىهي ًاٍقتىرىحى الشٍَّخصي : ًاٍختىارىهي، أىعىدَّهي كى ًاٍقتىرىحى الرٍَّأمى

يِّ  امَّةن ًبالحى ٍكتىبىةن عى ؿِّ الميٍشًكمىًة"-"ًاٍقتىرىحى فىٍتحى مى ا ًلحى ـٌ ًاٍقًترىاحن قىدَّ
2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 pdf، 724، باب القاؼ، ص 2004، 4الدكلية، مصر، ط مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، مكتبة الشركؽ 1
، المجمد األكؿ، 2008، 1أحمد مختار عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتاب، نشر كتكزيع، ط  2

 .1793القاىرة، باب القاؼ. ص 
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ةن، كىًعبلى  ( الشٍَّيءى ميعىالىجى الىجى ا ييعىالىجي ًبًو. )عى مىارىسىوي )العبلج(: ًاٍسـه ًلمى لىوي كى ا: زىاكى جن
1 

. ٍفعيكؿي ميعىالىجه ، كىالمى ا، فىييكى ميعىاًلجه جن ةن كىًعبلى الىجى ييعىاًلجي. ميعىالىجى  عى

يىا. حى حَّ ٍشًكمىةى بىحىثى عىٍف أىٍخطىاًئيىا كىصى الىجى المى  عى

الىجى األىٍمرى بمىٍكضيكًعيىة" لىوي" عى عالج األمر: زىاكى
2. 

 اصطالحا:

 .3إلجراءات كالتدريبات المنظمة المستندة إلى أساليب عبلجيةىك مجمكعة مف ا

صياغة  كصريحا، حاكلنالـ نجد تعريفا كاضحا  السابؽ كألننا كمف ىذا التعريؼ
الذم يتكخاه ىذا البحث يمكننا القكؿ: أف المقترح العبلجي ىك  خبلؿ اليدؼالتعريؼ مف 

تسمسؿ منطقي، بيدؼ تقديـ خدمة  مجمكعة مف الخطكات العممية، المنظمة التي تسير كفؽ
 عبلجية فعالة.

أك ىك خطة معقكلة لمعالجة مشكمة، كحميا عف طريؽ استخداـ المبادئ العممية، 
 المكضكعية.المبنية عمى 

المشكبلت التي أرقت  أنكاعيا، كمفكتبنى المقترحات لعبلج مشكبلت باختبلؼ 
 تعريفو فيما يمي: كسنحاكؿنا مكضكع بحث الكتابي، كىكصعكبة اإلنتاج  المختصيف، ىي

 الكتابي:ثانيا: تعريف اإلنتاج 
كىك مصطمح بيداغكجي مرادؼ لمتعبير الكتابي إذ يندر كجكد تعريؼ لو عدا ما كجد 

 في الكثائؽ التربكية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 pdf.620ابف منظكر، لساف العرب، باب العيف. ص  1
 pdf، 1537لمغة العربية المعاصرة، باب العيف.ص احمد مختار عمر كآخركف، معجـ ا 2
ـ، إبراىيـ باجس معالي، فاعمية برنامج عبلجي في حفظ القمؽ النفسي كتنمية مفيـك الذات لدل الطمبة المتميزيف، كمية  3

  .145.ص 2013األردف. -العمـك التربكية، جامعة العمـك اإلسبلمية. عماف
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بىيَّفى بً لغة : أىٍعرىبى كى ( عىمَّا ًفي نىٍفًسًو كىعىٍف فيبلىفه ، رى ادىةي )عى، بَّ ًسيط مى دى ًفي الكى ـً : كىرى -الكىبلى
مىٍيًو. كى  -كى  : ًاٍشتىدَّ عى ٍينىوي: أٍبكىاىىا -ًبًو األىٍمري بَّرى عى : عى ييقىاؿي ننا: أىٍبكىاهي. كى فيبلى

1. 

ًييى  ٍنوي غىٍيرىهي: عى بَّرى عى بىيٌَّف. كىعى كجاء في لساف العرب: كىعىبَّرى عىمَّا ًفي نىٍفًسًو: أىٍعرىبى كى
ـي الًعٍبرى  ٍنوي، كااًلٍس ٍنوي، كىالمِّسىافي ييعىبِّري عىمَّا ًفي ك  ةي كىالًعبىارىةي فىأىٍعرىبى عى فو تىكىمَّـى عى العىبىارىةي. كىعىبَّرى عىٍف فيبلى

ًميًر.  2الضَّ

 اصطالحا:

التعبير ىك اإلبانة كاإلفصاح عما يجكؿ في خاطر اإلنساف كىناؾ مف يرل أف 
اًدري التعبير:" ىك امتبلؾ القدرة عمى نقؿ الفكرة أك اإلحساس الذم  يعتمد في الذىف، أك الصَّ

 3إلى السامع، كقد يتـ ذلؾ شفكيا أك كتابيا، عمى كفؽ مقتضيات الحاؿ.

التعبير الكتابي ىك عممية التعبير عف المشاعر، كاألحاسيس، كاآلراء كالحاجات، كنقؿ 
المعمكمات بكبلـ مكتكب كتابة صحيحة تراعى فييا قكاعد الرسـ الصحيح كالمغة، كحسف 

جاء متأخرا عف التعبير الشفيي  إنويب. كالتنظيـ كترابط األفكار، ككضكحيا. كقمنا الترك
كأصبح اآلف بعد التطكر العممي، كتعقد الحياة، كشدة الحاجة إلى التكاصؿ بيف الماضي 

أىمية كبيرة في عممية التكاصؿ  ضركرة، كيحتؿيمثؿ  كالقريب، أصبحكالحاضر، كبيف البعيد 
ع اآلخريف عمى ما تـ التكصؿ إليو. كبياف الرأم ككجيات النظر فيما كنقؿ التراث، كاطبل

 4يطرحو اآلخريف.
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ال يختمؼ عف سابقو إال في  التدريس:كلكف مفيكمنا لئلنتاج الكتابي في ضكء طرؽ 
 .1ككنو يخضع إلجراءات تقنية تفرضيا المنيجية البيداغكجية

يـك كاحد كىك قدرة اإلنساف عمى اإلبانة تعدد التعاريؼ ًإالَّ أنيا كميا تصب في مف كريٍغـى 
كاإلفصاح عما يجكؿ في خاطره مف أفكار كمشاعر كآراء، في كضكح كتسمسؿ كلغة سميمة 

أما اإلنتاج الكتابي فيك قدرة التمميذ عمى تكظيؼ مكتسباتو كتابة. لآلخريف  إيصاليابغية 
لتمميذ السنة الخامسة ىنا سنحاكؿ التطرؽ لمخصائص الكتابية  كالمغكية. كمفالمعرفية 
 ابتدائي

 الخصائص الكتابية لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي:ثالثا: 

 11إلى  10عمى أنو الطفؿ الكاقع ما بيف  إجرائياييعٌرؼ تمميذ السنة الخامسة ابتدائي 
سنة إذ يتميز ىذا التمميذ بمجمكعة مف الخائص النمائية بما فييا الخصائص الكتابية 

 يمي: فيماىذه الخصائص  كسنحاكؿ تمخيص

يمتاز الطفؿ في ىذا العمر بالنمك العقمي كنمك الذكاء كالقدرات الخاصة كاالستعدادات 
ؿ السيطرة التامة عمى الكتابة  ككذلؾ. 2كالتفكير كالتذكر كالتخيؿ كالقدرة عمى التحصي

 3كتنظيميا.

 يتميز أيضا بنمك المغة كسبلمة التعبير عف النفس

ا العمر التبايف كاالختبلؼ القائـ بيف الكممات كيدرؾ التماثؿ يدرؾ الطفؿ في ىذ
 4كالتشابو المغكم أيضا 
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 .تكليد األفكار كالمعاني مف فكرة محددة 
 .بناء الجمؿ االسمية كالفعمية كالربط بيف الجمؿ باستخداـ أدكات الربط 
 .الدقة في استخداـ أدكات الترقيـ 
 .كمما ازدادت مفرداتو ازداد فيميا 
  1المكضكع المنتج مف األخطاء اإلمبلئية كالنحكية كاأللفاظ العامية.خمك 
 .2القدرة عمى استعماؿ الشرح كضرب األمثمة كذكر التفاصيؿ عندما يكتب 
  تمخيص ما يقرأه كتحكيؿ ما يفيـ في نشاط التعبير إلى معمكمات ترتبط بما يعيشو في

دراؾ الصمة الرابطة بيف المككنات األساسية لمنص  المحيط كبما يحسو كيشاىده، كا 
 كتقديميا تقديما منظما.

  فيـ التعميمات كاستقراءىا لتحرير نصكص يستعمؿ فييا مكتسباتو المختمفة بكيفية
 مبلئمة.

  تذكؽ الجانب الجمالي لمنصكص، كمبلحظة بعض األساليب األدبية لمنسج عمى
خبارية كسردية ككصفية نتاج نصكص حكارية كا   .3منكاليا كا 

الخامسة تتناسب مع تمميذ السنة  كالتيسابقا  المغكية المذككرةالخصائص  كمف خبلؿ
 أىـ كىذا مف  .  كبيٍنيىةلنصكص منسجمة معنى  اإلنتاج الكتابيأنو قادر عمى  نجد ابتدائي

اإلنتاج الكتابي  بحثنا بدراسة نشاطىنا سنحاكؿ مف خبلؿ  كمفما ترمي إليو نشاطات المغة 
 .العربية المغةفي منياج  دراسة تحميمية كما جاء
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 األولالفصل 
  منهاج في الكتابي اإلنتاج

 ابتدائي الخامسة للسنة العربية اللغة

 تحليلية وصفية دراسة

 
 
 



 تحميمية وصفية دراسة ابتدائي الخامسة لمسنة العربية المغة منهاج في الكتابي اإلنتاج  الفصل األول: 
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 تمهيد

أكلت المناىج الدراسية لنشاط اإلنتاج الكتابي مكانة كبرل، كيظير ذلؾ مف خبلؿ تنكع 
اإلنتاج الكتابي، كما أف ىذه المناىج جاءت  النشاطات المقررة، لتدريب المتعمميف عمى ميارة

لتنمية كفاءة اإلنتاج الكتابي، الذم يمتاز بيف فركع المغة بأنو غاية كغيره  مف المكاد كسائؿ 
مساعدة عميو، فاإلنتاج الكتابي مف أسمى الغايات التي يجب عمى المعمميف الحرص عمى 

ىك أيضا القالب الذم يصب فيو ، مغةالمحصمة النيائية لتعميـ الك  تمكينيـ، فيي الثمرة
تقانو يعد داللة عمى ، ك كىك الغاية مف تعمـ المغة، تصكير جميؿك  المتعمـ أفكاره بمغة سميمة، ا 

لذلؾ كاف اإلنتاج الكتابي ذا أىمية ك  بميغة،ك  قدرتو التعبيرية عف أفكاره بعبارات سميمةك  ثقافتو
 ف يدرب التبلميذ عمى حسف التفكير،بالغة لدل األستاذ الذم يعمؿ ما في كسعو عمى أ

ينيؿ مف ك  تجكيد العبارة، ففي ىذا النشاط تتضح شخصية المتعمـ بشحذ مياراتو المكتسبة،ك 
نظرا لؤلىمية الكبرل ليذا النشاط ارتأينا أف نخصو بالبحث كالتحدث عمى ، ك معارفو الفعمية

يس المنيجية المتبعة كما تعميمية اإلنتاج الكتابي مف حيث الماىية األىمية كطرؽ التدر 
 جاءت في مناىج السنة الخامسة ابتدائي.
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 :حسب المنهاج أنواعه و  / تعريف اإلنتاج الكتابي1

بأف نشاط اإلنتاج الكتابي مصطمح بيداغكجي، لـ يعمد المنياج إلى  بقاكما ذكرنا سا
درسة تقتضي تعريفو لكف كمحاكلة منا لصياغة تعريؼ إجرائي، فيك ميداف مف المياديف المي 

تكظيؼ التمميذ لمجمكعة مف المكتسبات المغكية، كالمعرفية، في إنتاج نص سميـ المبنى 
كصحيح المعنى، حسب األنماط المقررة، كمف ىنا فنشاط اإلنتاج الكتابي نشاط إدماجي 

 يستثمر فيو المتعمـ مكتسباتو القبمية.

و المنياج عمى أنو فرع مف كألنو كما قمنا مصطمح مرادؼ لمتعبير الكتابي فمقد عرف
فركع الكتابة، كيعتبر أىـ ما ترمي إليو نشاطات المغة في المناىج الجديدة. كأنو نشاط 
إدماجي يستثمر فيو المتعمـ مكتسباتو المختمفة، فيكظؼ األساليب التعبيرية مستعينا في ذلؾ 

 ، 1بقكاعد الكتابة الكاضحة

عتبار أنو كسيمة لمتكاصؿ بيف اإلنساف كأخيو كمف خبلؿ ىذا المفيكـ لئلنتاج الكتابي با
اإلنساف بقطع النظر عف بعدم الزماف كالمكاف، فقد قيسـ اإلنتاج الكتابي إلى أقساـ حيث 

 يرتكز كؿ منيا عمى أسس كدكافع لذلؾ سنحاكؿ رصد ىذه األنكاع كما جاءت في المنياج

ر الكظيفي كالتعبير فاإلنتاج الكتابي مف حيث المكضكع ينقسـ إلى نكعاف: التعبي
 اإلبداعي

كىك الذم يحقؽ اتصاؿ الناس بعضيـ ببعض، لتنظيـ حياتيـ، أوال: التعبير الوظيفي: 
كقضاء حاجاتيـ، مثؿ كتابة الرسائؿ، كمحاضر االجتماعات، كمؿء االستمارات، ككتابة 

الكظيفي كلـ يذكر المنياج غير ىذه المجاالت ذات اليدؼ  2المذكرات، كالنشرات كالتقارير،
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ييؤدل لخدمة  فحاكلنا جمع بعض المجاالت التي تشمؿ ىذا النكع فالتعبير الكظيفي، الذم
 1.اإلنساف في مجتمعو فيقضي حاجاتو، كينفذ متطمباتو بالتفاىـ مع بني جنسو

 منها:ومجاالته متعددة تعدد متطمبات الحياة 

 ة، الشكر، التعزية كتابة رسالة ذات غرض مصمحي في المناسبات المختمفة: )التينئ
 أك لكتابة البرقيات...(

 ......كتابة الطمبات لمدكائر الرسمية )كالبنكؾ، كالشركات طمب العمؿ 
  ،عطاء تعميمات، أك كتابة محادثة، كمناقشات إعداد تقارير كميمات كظيفية، كا 

 كالخطابة كاإلعبلنات.

ا تقتضيو إثارة لطمًب الحصكؿ عمى ىذا النكع ال يستمـز التصنيع، كالتزكيؽ، كم
الكجداف، بؿ المطمكب الكصكؿ إلى الغرض بأيسر الطرؽ كأكضحيا، فيك يتسـ بالمكضكعية 

 .2أكثر مف االلتفات إلى الشكؿ أك القالب +كاىتمامو بالمضمكف كالمحتكل

كىك نقؿ المشاعر كاألحاسيس كالخكاطر النفسية الى اآلخريف ثانيا: التعبير اإلبداعي: 
 .3، كمثير مثؿ كتابة الشعر، كالتراجـ، كالتمثيميات، كالقصص األدبيبأسمكب أدبي مشكؽ

كيتجو المدرسكف نحك التعبير اإلبداعي متناسيف كظيفة المغة، فنجد تعريفات أخرل ليذا 
النكع تخدـ ىدفو في مناىجنا الدراسية فالتعبير اإلبداعي عندىـ ىك اآلثار األدبية الراقية مف 

كالقصص ، ككصؼ الطبيعة، اإلنسانية، كالحب كالحزفشعر كنثر، ككصؼ المشاعر 
حيث يترجـ فيو الكاتب حقيقة إحساسو تجاه ، كالركايات التي تؤدل شعرا ككذلؾ المقاالت

يكشؼ مكىبة فنية في الكتابة، كسيطرة كاضحة ك  األشياء مف حكلو بأسمكب أدبي متميز،
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ة أف يييئ لو الفرصة لمتدريب كنظرا لحاجة الطمبة إلى النكعيف فعمى المدرس، عمى المغة
عمى النكعيف كبلىما، كيتكازل االىتماـ بالنكعيف بحيث ال تطغى مكضكعات إحداىما عمى 

 .1األخرل

كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف تمخيص أنكاع اإلنتاج الكتابي مف ناحية األداء كمف ناحية 
 :2مكاف اإلنجاز في المخطط التالي

 
الكتابي، ككظيفتو الفعالة في ترجمة أفكار التبلميذ، كمف خبلؿ تطرقنا ألنكاع اإلنتاج 

 جعمو فردا فاعبل في مجتمعو، سنحاكؿ فيما يمي التطرؽ ألىميتو.

 / أهميته:2

مف خبلؿ ما سبؽ نرل أف لئلنتاج الكتابي أىمية كبرل، فيك مف أىـ أنماط النشاط 
بؿ ألنو  ماعات فحسب،المغكم، كأكثرىا انتشارا، ليس ألنو كسيمة اتصاؿ بيف األفراد كالج

فنشاط اإلنتاج الكتابي يسعي إلى  ، كذلؾ عامؿ أساسي مف عكامؿ جمع الناس كارتباطيـ
الكصكؿ بو إلى جعؿ المغة العربية ك  ،بنيةك  إكساب التمميذ فنيات كتابة نص منسجـ معنى

 لتحقيؽ ىذا المسعى تـ إحكاـ الربط بيف أنماطك ، كسيمة تفكير يكميك  أداة طيعة لديو،
التدريبات الخاصة باإلنتاج الكتابي مف ك  النصكص المعتمدة في ميداني المنطكؽ كالمكتكب،
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سنحاكؿ حصر ك  ،1المستمرة ليا لتتكلد لديو الممكة النصيةك  خبلؿ عمميات المحاكاة الدائمة
 أىميتو اإلنتاج الكتابي التي ذكرىا المنياج  في النقاط التالية:

  أىـ الغايات المنشكدة في دراسة كؿ المغات.أف اإلنتاج الكتابي يعتبر مف 
 2أنو كسيمة اتصاؿ الفرد بغيره كأداة لتقكية الركابط الفكرية كاالجتماعية بيف األفراد. 
 .تكظيؼ الرصيد االنفرادم كالثقافي في كضعيات جديدة 
 استثمار الصيغ كالظكاىر المغكية المدركسة ، 
 كرة.حسف انتقاء الكممات كالعبارات المناسبة لمف 
 .إبداء الرأم كتابيا في قضايا مرتبطة بالكاقع المعاش 
 .التمكف مف الكتابة السميمة في جميع األنشطة 
  3تحميؿ األفكار كتركيبيا كالتكسع فييا كترتيبيا كاستعماؿ أدكات الربط. 

كباإلضافة ألىمية اإلنتاج الكتابي التي سطرىا المنياج إال أننا نجد أىمية اإلنتاج 
 ي مياديف أخرل لـ يتطرؽ ليا المنياج كمنيا:الكتابي ف

  تزكيد التبلميذ بما يحتاجكنو مف ألفاظ كتراكيب، إلضافتو إلى حصيمتيـ المغكية
 كجعمو فاعبل في قسمو كمجتمعو.، كاستعمالو في حديثيـ ككتاباتيـ

  إكساب التبلميذ قيما كاتجاىات كمعارؼ إيجابية نحك نفسو كدينو كمجتمعو ككطنو
 المجتمع اإلنساني.كأمتو ك 

  تييئة التبلميذ لمكاجية المكاقؼ الحياتية المختمفة التي تتطمب فصاحة المساف، كالقدرة
 عمى االرتجاؿ.

 .تنمية الميارات العقمية المتنكعة مف فيـ كمبلحظة كتحميؿ كاستنتاج 
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 1تعكيد التبلميذ عمى ترتيب األفكار، كالتسمسؿ في طرحيا كالربط بينيما. 
 تقاف.التكاصؿ ب  مغة فصيحة بطبلقة كا 
  ،يتيح لممتعمـ األداء الجيد، كالحضكر المتميز، كاإليجابي في مختمؼ النشاطات

 كسيمة تساعد عمى التفكؽ الدراسي كالنجاح في الحياة العممية.
 غنائيا  .2القدرة عمى إدماج المكتسبات المغكية كا 

ل في حاضر الناس كمف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف اإلنتاج الكتابي لو أىمية كبر 
كمستقبميـ، نظرا لدكرىا الفاعؿ كالمؤثر في الحياة، كالعمؿ، كالدراسة كفي تنكير اآلخريف ما 
ينفع المجتمعات اإلنسانية، كيجعميا أكثر تعاكنا كانسجاما كتفاىما، بدؿ دفعيا إلى مزيد مف 

ت المسطرة مف قبؿ . كمف خبلؿ ىذه األىمية سنحاكؿ ذكر األىداؼ كالكفايا3التنافر كالتناثر
 المنياج فيما يخص اإلنتاج الكتابي.

 أهداف وكفايات اإلنتاج الكتابي في المنهاج: -3

 األهداف: -3/1

مف ك باعتباره أىـ فرع  باعتبار أفَّ اإلنتاج الكتابي خبلصة نيائية لما يتعممو التمميذ        
فالغاية مف المطالعة، كالقراءة   فمقد أعتبر اليدؼ األسمى لدراسة المغة فركع المغة األخرل،

كالنصكص األدبية، كالنمك كالعرؼ تزكيد اإلنساف بما يحتاج إليو مف ألفاظ سميمة البنية، 
كالتراكيب ليفصح بسبلسة ككضكح عما بداخمو. فمف بيف أىـ أىداؼ نشاط اإلنتاج الكتابي 

نى كبنيو، كالكصكؿ بو التي سطرىا المنياج ىي، تعميـ التبلميذ فنيات كتابة نص منسجـ مع
إلى جعؿ المغة العربية أداة طيعة لديو، ككسيمة تفكير كتعبير يكمي كلتحقيؽ ىذا المسعى تـ 
إحكاـ الربط بيف أنماط النصكص المعتمدة في ميداني المنطكؽ كالمكتكب، كالتدريبات 
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 81، ص2008عبد الرحماف التكمي، منيجية التدريس كفؽ المقاربة بالكفايات، نسخة الكتركنية،   2
 17، سكريا، ص2007 1عبد المطيؼ العكفي، فف الكتابة دار الفكر، ط  3
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كلد لديو الممكة الخاصة باإلنتاج الكتابي مف خبلؿ عمميات المحاكاة الدائمة كالمستمرة ليا لتت
 .1النصية

كما تجد الكثير مف األىداؼ التي لـ يتحدث عنيا المنياج كلكنيا ضمنيا تعتبر أىداؼ 
 جكىرية كمنيا ما يمي:

  تعايش التمميذ مع الكتابة الصحيحة كاعتيادىا مما يساعدىـ عمى اكتساب المغة
تقاف التعامؿ معيا، عمى كفؽ قكاعدىا كأنظمتيا.  كا 

 مبلحظة، كالقدرة عمى االنطبلؽ منيا في كصؼ األشياء كالمشاىد، امتبلؾ دقة ال
 كالحكادث كالمكاقؼ بسرعة كبشكؿ سميـ.

  القدرة عمى انتقاء المفظ كالتراكيب المناسبة لممعنى الذم تريد تكصيمو حديثا أك كتابة
 .2مما يؤدم إلى كضكح المعنى كعدـ المبس

 اح عما يجكؿ بخاطرىـ بعبا  رات صحيحة سميمة.التمكف مف اإلٍفصى
 .تكسيع دائرة األفكار 
 .تزكيد المتعمميف بالمفردات كالتراكيب عمى أف يككف ذلؾ بطريقة طبيعية 
 .تعكيدىـ عمى التفكير المنطقي كترتيب األفكار كربطيا ببعضيا البعض 
 3إعدادىـ لممكاقؼ الحيكية التي تتطمب فصاحة المساف كالقدرة عمى االرتجاؿ. 
 تاج الكتابي ليس فقط في جكدة المكضكع كلكف في إثارة المعالجة إف ىدفنا مف اإلن

 .4كقدرة التمميذ عمى التعبير عف كجية نظره كرؤيتو الخاصة كاتجاىاتو كميكلو 
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  أف يككف الفرد قادرا عمى تقديـ كجية نظره إلى غيره مف الناس اإلبانة عما في نفسو
 سكاء مشافو أـ كتابة.

 في النقؿ. الصراحة في القكؿ كاألمانة 
 .االستخداـ السميـ لمغة كالمحافظة عمى سبلمتيا 
  امتبلؾ القدرة عمى األعماؿ الكتابية المختمفة التي ال يستغنى عنيا في حياتو اليكمية

سكاء داخؿ المدرسة أك خارج المدرسة، ككتابة اإلعبلنات كالنشرات كالمعامبلت 
 الرسمية.

 اىده أك يقرأه بمغة سميمة كتابة كحديثاامتبلؾ القدرة عمى ترجمة ما يسمعو أك يش 
  التعكد اإلفصاح عمى مشاعره مف خبلؿ المناسبات المختمفة دكف ىيبة في مكاقؼ

 ....الخ..،كالتعزية كالتينئة، كالشكر كاالعتذار
  ،اكتساب مجمكعة مف القيـ كاالتجاىات كالمعرؼ المحببة كالمرغكب فييا في مدرستو

اؿ في كتاباتو أك أحاديثو كتصكير األشياء بدقة كأسرتو كمجتمعو كتكظيؼ الخي
 .1كاستخداـ بعض جكانب الببلغة القريبة مف مستكاه

كبعد تطرقنا ألىداؼ اإلنتاج الكتابي نجد أف المنياج أقر مجمكعة مف الكفاءات تتنكع 
 ما بيف أىداؼ تعميمية ككفاءات عرضية ككفاءات ختامية كتتمثؿ في:

 الكفايات: -3-2

نياية  اج مجمكعة مف الكفايات تتحقؽ عبر المد الزمني نذكر أىميا: ففيالمني أقر
 120إلى  80السنة الخامسة ينتظر مف التمميذ أف ينتج نصكص طكيمة منسجمة تتككف مف 

 .2كممة مشككلة جزئيا مف مختمؼ األنماط مع التركيز عمى النمطيف التفسيرم كالحجاجي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ـ،  1999ق،  1420 1النظرية كالممارسة، دار الفكر، ط عبد الفتاح حسف البجة، أصكؿ تدريس المغة العربية بيف  1
 288، 287عماف، ص، ن 

بف الصياد بكرني سراب، دليؿ استخداـ كتاب المغة العربية السنة الخامسة ابتدائي، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية،  2
 7، ص2020، 2019
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غة كأداة الكتساب المعارؼ كينتج نصكصا طكيمة كيككف المتعمـ قادرا عمى استعماؿ الم
في كضعيات تكاصمية دالة، كمشاريع ليا دالالت اجتماعية كاستعماليا عبر الكسائؿ 

 التكنكلكجية.

كبعد تطرقنا ألىداؼ ككفايات اإلنتاج الكتابي كمعرفتنا لميدؼ األسمى مف ىذا النشاط 
 نياج.نأتي اآلف لمتعرؼ عمى محتكيات ىذا النشاط في الم

 محتويات اإلنتاج الكتابي في المنهاج -4

سنحاكؿ مف خبلؿ الجدكؿ التالي ذكر المحتكيات المعرفية مرفقة باليدؼ التعممي 
 لتعميمية اإلنتاج الكتابي لتبلميذ السنة الخامسة ابتدائي

 الهدف التعممي مضمون اإلنتاج الكتابي المحور

تابة ألغراض يكظؼ الك األخبار عف حدث القيـ االجتماعية
 مختمفة

العبلقات 
 األخبار عف حدث االجتماعية

يكظؼ الكتابة ألغراض 
 مختمفة

الخدمات 
 االجتماعية

 تمخيص قصة
 األخبار عف حدث

 كتابة خطة

يكظؼ الكتابة ألغراض 
 مختمفة

التكازف البيئي 
 الطبيعي

 تمخيص قصة
يكظؼ الكتابة ألغراض 

 مختمفة

ؼ الكتابة ألغراض يكظ مؿء استبياف األياـ الكطنية
 مختمفة

يكظؼ الكتابة ألغراض  رسالة إلى صديؽ اليكية الكطنية
 مختمفة

يكظؼ الكتابة ألغراض  كتابة خطة الصحة كالرياضة



 تحميمية وصفية دراسة ابتدائي الخامسة لمسنة العربية المغة منهاج في الكتابي اإلنتاج  الفصل األول: 

10 
 

 مختمفة األخبار عف حدث
عزك الفضاء 

 كاالكتشافات
يكظؼ الكتابة ألغراض  كتابة يكميات

 مختمفة

 رسالة إلى قريب الحياة الثقافية
 فكتابة إعبل

يكظؼ الكتابة ألغراض 
 مختمفة

 تمخيص خبر الصناعات التقميدية
يكظؼ الكتابة ألغراض 

 مختمفة

 تمخيص قصة الرحبلت األسفار
يكظؼ الكتابة ألغراض 

 1مختمفة
 

لـ يخصص المنياج لنشاط اإلنتاج الكتابي كنشاط مستقؿ يدرب الزمن التعميمي: -5
نما خصص كقتا لؤلنشط ة الكتابية المقررة في المنياج كالتي تكجد في التبلميذ كما نقصده كا 

ساعة، أما إذا  72كتاب األنشطة، فعمى مدار العاـ الدراسي خصص زمف اإلنتاج الكتابي 
تحدثنا عف ىذا النشاط بمعناه اإلجرائي كما ذكرنا سالفا، فمقد خصصت لو حصة كاحدة في 

 2دقيقة فقط  45ة نياية كؿ مقطع تعميمي أم ثمانية حصص في السنة زمف كؿ حص

يعتبر اإلنتاج الكتابي في ظؿ  منهجية تعميم اإلنتاج الكتابي وفق المقاربة النصية_6
المقاربة بالكفاءات ضربا مف التقييـ، كمجاال إلدماج المتعمـ مكتسباتو، إذ يصاغ المكضكع 

مف جية، بداللة دفع المتعمـ إلى استغبلؿ مكتسباتو القبمية، المتعمقة بالكفاءة المرسكمة 
كجعؿ المتعمـ في كضعية مشكؿ، ككضعو في مكقؼ إدماج لمكتسباتو السابقة مف جية 

 أخرل.

كتخصص حصة لمتعبير الكتابي في نياية كؿ كحدة تعممية حيث يدعى فييا المتعمـ 
إلى إدماج مكتسباتو في إنجازات كتابية متنكعة كشاممة لمختمؼ أنماط النصكص المقررة 
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جاج( كانطبلقا مف كضعيات مشابية كصكال إلى أخرل جديدة )سرد، كصؼ، حكار، ح
 1مستمدة مف كاقعنا المعيشي 

فاإلنتاج الكتابي مف منظكر المقاربة بالكفاءات ليس نشاطا لغكيا معزكال عف باقي 
نشاطات المغة، بؿ ىك متشابؾ كمتداخؿ في مياراتو المغكية مع نشاطات المغة إلى حد 

اعد النحكية كالصرفية كمع اإلمبلء كالخط كمتشابؾ مع األدب كبير، فيك متشابؾ مع القك 
كالنصكص، ككما نعمـ أف نشاط اإلنتاج الكتابي غاية تدريس المغة كفركع المغة ما ىي إال 
كسائؿ معينة لو، كمعنى ىذا أف التمميذ بقدر تقدمو كنمك ممكتو في ىذه الفركع يككف تقدمو 

 كنمك مياراتو في اإلنتاج الكتابي

إلنتاج الكتابي في ىذه المقاربة ىك حصة ذات ساعة كاحدة أسبكعيا ىدفيا الرئيس فا
 2ىك حمؿ المتعمميف عمى تجنيد معارفيـ كمياراتيـ كدمجيا في كضعيات جديدة دالة

. كسنحاكؿ فيما يمي مذكرة نمكذجية حسب ما كضعت في دليؿ استخداـ كتاب المغة 
 لكتابي.العربية حيث ذكرت خطكات حصة اإلنتاج ا

حاكلنا الرجكع أخر دليؿ معمـ كاستخرجنا منو تسيير حصة  المذكرة النموذجية: 6-1
 :اإلنتاج الكتابي كىي أخر حصة في األسبكع
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اقتصاص المذكرة المقترحة لنشاط اإلنتاج الكتابي مف دليؿ المعمـ ألف ىذا  ناكىنا تعمد
 النشاط تابع لحصة القراءة الختامية

بر الكصكؿ لئلنتاج الكتابي الجيد مف أسس التفكؽ الدراسي في المجاؿ المغكم، فمقد يعت
رصد منياج المغة العربية منيجية في تعميمو اإلنتاج الكتابي كفؽ أسس كمبادئ لتحقيؽ 
اليدؼ األسمى كالكصكؿ بالتبلميذ إلى القدرة عمى التكاصؿ كتابيا، كتحقيؽ الكفاءة الختامية 

المنيجية سنحاكؿ رصد مجمكعة مف األسس كالمبادئ العامة التكجييية  كقبؿ التحدث عف
لمدرس اإلنتاج الكتابي كالتي لـ يتطرؽ ليا المنياج بالشرح كالتفصيؿ كسنحاكؿ تفصيميا فيما 

 يمي نمخصيا فيما يمي:
كمف األسس النفسية التي يجب عمى المعمـ مراعاتو أثناء تدريسو  :أوال: األسس النفسية

 اإلنتاج الكتابيلنشاط 
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ميؿ التبلميذ إلى التعبير عف خبراتيـ كمشاىدتيـ، كعمى المعمـ إحساف استثمار ىذا  -1
 الميؿ كتنظيمو عند التبلميذ لمتخمص مف الخجؿ.

ميؿ التبلميذ إلى المحسكسات كليذا عمى المعمـ االستعانة بنماذج األشياء أك صكرىا  -2
 مف اجؿ تشجيعيـ عمى الحديث عنيا.

التبلميذ بالخجؿ كالخكؼ مف المعمـ كالجك الدراسي كىذا راجع لنكع التربية  اتساـ بعض -3
التي تربى بيا، كىنا يجب عمى المعمـ أف يشعر ىؤالء التبلميذ باألبكة كيحيطيـ بجك 
مف الطمأنينة كيستطيع بحكمتو منيـ عمى المشاركة في مكاقؼ يضمف فييا نسبة عالية 

 .1مف نجاحيـ
 ب الميف كالصبر مع التبلميذ.استعماؿ المعمـ أسمك  -4
ايجاد المعمـ أساليب استشارة التبلميذ كتحفيزىـ عمى التحدث كذلؾ مف خبلؿ مشاركتيـ  -5

 في اختيار المكضكع.
محاكلة المعمـ حث التبلميذ عمى جنب السمككيات مثؿ السخرية كاالستيزاء كغيرىا مف  -6

 .2المعكقات التي تحكؿ دكف مبادرة التبلميذ في التحدث
ؿ التبلميذ إلى التقميد، كىذا يعني أف يمثؿ المعمـ لتبلميذه القدكة في مظيره كسمككو مي -7

 كفي لغتو أيضا كأف يمثؿ فصاحتو كسبلمة لغتو المثؿ الذم يطمح تبلميذه أف يحاككه.
قياـ التبلميذ أثناء التعبير الكتابي بعمميات ذىنية مف تحميؿ كتركيب ليس باألمر السيؿ  -8

معمـ التحمي بالصبر كاألناة في جميع مكاقؼ الدراسة ال في التعبير ليذا يجب عمى ال
 .3كحده
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أف يعمؿ المعمـ عمى خمؽ الشعكر بالثقة كالنجاح لدل التبلميذ أثناء حديثو مف خبلؿ  -9
تاحة الفرصة لممتعثريف لمكصكؿ لزمبلئو.  التشجيع كالتحفيز كا 

يذ يعبر عف أفكاره ال عف أف يعمـ التعبير في جك مف الحرية كعدـ التكمؼ، فالتمم -10
أفكار المعمـ أك أفكار غيره، فبل يفرض عميو شيء معيف كحرماف التبلميذ مف حرية 

 .1الحديث كيسمبو أىـ كسيمة مف كسائؿ اكتساب الميارات في المغة

 ثانيا: األسس التربوية:

في إشعار الطالب بالحرية في التعبير كاختيار بعض المكضكعات كالمفردات كالتراكيب  -1
 أداء أفكاره.

ماداـ التعبير مف األغراض اليامة التي يحققيا تعمـ المغة كمداـ التعبير يشمؿ كؿ   -2
مجاالت المغة فميس لمتعبير زمف معيف أك حصة محددة بؿ ىك نشاط لغكم مستمر 

 .2فيعمؿ المعمـ عمى تدريب التبلميذ عمى التعبير الصحيح السميـ في المكاقؼ المختمفة
 عمـ اختيار مكضكع يككف التمميذ لديو خبرة مسبقة كداخؿ قدراتو التصكريةيجب عمى الم  -3
أف المعمـ يتعمـ التعبير بالتعبير كيتعمـ الكتابية بالكتابة كمف ثـ يمكف أف بتقييـ لمتمميذ  -4

تقدما حقيقيا مف خبلؿ الممارسة كالتكرار كاعتماد األساليب الجيدة التي تساعد عمى تنمية 
 مف تعميمات ما يحصمو التمميذ

تكضع أماـ التبلميذ معايير كمستكيات لمتحصيؿ مع تقديـ نماذج جيدة مف   -5
 3المكضكعات
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 ثالثا: األسس المغوية

 التدرب عمى اإلنتاج الشفكم قبؿ اإلنتاج الكتابي. -1
حصيمة التبلميذ المغكية في المرحمة االبتدائية قميمة كالتعبير يحتاج إلى مفردات  -2

نمائو كتراكيب، لذا ينبغي  عمى المعمـ أف يكفر الفرص ال تراه معجـ التبلميذ المغكم، كا 
 عف طريؽ القراءة كاالستماع كذلؾ سماعيـ لمقصص.

ازدكاجية المغة في حياة التبلميذ الفصحى كالعامية، فيك يستمع إلى المغة كمف ىنا يعمؿ  -3
سماع كقراءة عمى تزكيد التبلميذ بالغة العربية الفصحى مف خبلؿ األناشيد الفصيحة ك 

 .1القراف

كمف خبلؿ ما سبؽ نجد أف تدريس اإلنتاج الكتابي يقتضي مراعاة مجمكعة مف 
المبادئ كاألسس التكجييية الخاصة بطرؽ التدريس كالتي يجب عمى مدرس المغة العربية 
االلتزاـ بيا في تدريس اإلنتاج الكتابي كسنحاكؿ تمخيص ىذه األسس كالمبادئ كما جاءت 

 ج فيما يمي:في المنيا

 .االىتماـ بالمعنى قبؿ المفظ 
  تعميـ التعبير يتـ في ىكاتؼ طبيعية حتى تؤدم المغة كظائفيا كىذه المكاقؼ يتبعيا

 المعمـ لتبلميذه.
 .المكارد الدراسية كما أنيا مميئة بفرض التدريب عمى بعض المجاالت 
  المدرس أف يحقؽ يتـ تعميـ التعبير الكتابي في جك مف الحرية كعدـ التكمؼ كعمى

 ذلؾ باالنطبلؽ نحك التعبير فكرا كلغة.
 .تزكيد التبلميذ بمعايير كمستكيات تيٍستخدـ عند الكتابة 
  استثارة الدافع مف قبؿ الطبلب نحك الكتابة كىنا يظير أسمكب المعمـ فيناؾ كسائؿ

 إليجاد ىذا الدافع كأف ينشر المكضكع في مجمة المدرسة.
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 ة مع الطبلب لبعض جكانب المكضكع.الحديث الشفكم كالمناقش 
  تخطيط المكضكع كتقسيمو إلى مقدمة كعرض كقائمة بحيث يككف المدرس مرشدا

 كمكجيا.
  اختيار الجمؿ كالتغيرات البلزمة لكؿ فكرة بحيث تتصؼ سبلمة التركيب كالمكضكع

 كاالكتماؿ كصحة استخداـ أدكات الربط بحسب معناىا.
  1تأثيرىا في المعنى.استخداـ أدكات الترقيـ كبياف 

كبعد تطرقنا لؤلىداؼ كالكفايات كجدنا أف المنياج كضع مجمكعة مف االستراتيجيات 
الكاجب اتباعيا اتخاذىا منيجا معالجا لئلنتاج الكتابي كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ لو في 

 خطكات تدريس اإلنتاج الكتابي.

  :خطوات تدريس اإلنتاج الكتابي 6-2

االبتدائية إلى أف يكسب الطالب القدرة عمى تككيف جمؿ مناسبة يسعى مدرس المرحمة 
تحتكم المعنى المطمكب كيتمكف مف التكاصؿ كتابيا كالتعبير عف أفكاره كما يجكؿ في 

كنظرا لعدـ طرح طريقة أك خطكات كاضحة في المناىج الدراسية سنحاكؿ ذكر  ، خاطره
التي كجدناىا ك  د بعض المختصيفخطكات تدريس اإلنتاج الكتابي المناسبة حسب اعتقا

 كىي كالتالي:مبلئمة باعتبارنا أصحاب ميداف 

  التمييد لممكضكع عبر محادثة أك عبر التذكير بما ىك مناسب لممكضكع في قراءات
 أك محادثات سابقة.

  قراءة المكضكع مع كضع خطكات تحت الكممات التي تشير إلى األفكار األساسية
 بتكجيو مف المدرس بمشاركة الطبلب.التي تشمؿ عمييا المكضكع 
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  يتـ تنسيؽ األفكار المدكنة عمى المكحة لتشكؿ تصميما لجميع األفكار الرئيسية   مما
 يساعد عمى كتابة المكضكع.

  يمكف أف يتـ كضع أكثر مف مكضكع ليختار الطالب المكضكع المناسب مع ميكلو
 .1كرغبتو

 إلى عشر دقائؽ. التفكير في المكضكع بعد قراءتو ما بيف خمسة 
  يكجو المدرس إلى الطمبة شرح مكضكع البحث عف األفكار الرئيسية يتـ تدكيف

 .2العناصر الرئيسية

كنستخمص مف خطكات تدريس اإلنتاج الكتابي أنو عمى األستاذ أف يميد في اختيار 
ف المكضكع بما يشكؽ التبلميذ عمى الدرس ليييئ أذىانيـ الختيار المكضكع أما أف يككف م

طرؼ األستاذ أك التبلميذ عمى األستاذ أف يساعدىـ بأف يذكر ليـ المياديف التي يختاركف 
منيا المكضكعات ثـ يعرض المكضكع عمى السبكرة مع عناصره األساسية كما يجب عميو 
أف ينتبو إلى ضركرة العناية باألفكار مف تسمسميا كترابط أجزائيا كالتزاـ الترابط المنطقي 

لتاـ بيف العبارات مف غير تناقص ال حشك ال تكرار كما ينبغي أف تككف جمؿ كاالنسجاـ ا
التمميذ مناسبة كتحتكم عمى المعنى المطمكب مع مراعاة ضركرة إفصاح الطالب عف رأيو 

 تجنب األخطاء النحكية كاإلمبلئية.ك  الشخصي

طمبتو في فالطريقة المثمى لتدريس التعبير تأخذ بعدىا السميـ عندما يناقش المدرس 
مكضكعاتيـ عندما يتحكؿ درس التعبير إلى حكار حر مفتكح بخاصة المرحمة االبتدائية إذ 

 .3يشارؾ التبلميذ جميعا كؿه يبدم رأيو كمكقفو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 2014، 1محمد الصكيريكي، التعبير الكتابي التحريرم أسسو ػ مفيكمو ػ أنكاعو ػ طرائؽ تدريسو، دار مكتبة الكندم ط  1
 9ص 

 129المرجع السابؽ، ص   2
 184، ص 12014محمد الصكيريكي، التعبير الكتابي التحريرم، دار مكتبة الكندم، ط   3



 تحميمية وصفية دراسة ابتدائي الخامسة لمسنة العربية المغة منهاج في الكتابي اإلنتاج  الفصل األول: 

18 
 

كمف خبلؿ قراءتنا لمجمكعة كبيرة مف طرؽ تدريس اإلنتاج الكتابي كجدنا أف ىذه 
 الكتابي.الطريقة ىي األقرب لمطريقة المثمى كالناجحة لئلنتاج 

كبعد التطرؽ لؤلسس كالمبادئ التي يعتمد عمييا المعمـ كالطرؽ كالخطكات الفعالة 
لمتدريب عمى اإلنتاج الكتابي كجدنا أف اإلنتاج الكتابي كاف كمازاؿ مف أسمى الغايات التي 
يجب عمى المعمـ كالحرص عمى تعميميا لمتبلميذ ألنيا الحصيمة النيائية لتعميـ المغة كعمى 

سعى منياج المغة العربية إلى كضع ميارات مبتكرة لتعميـ اإلنتاج الكتابي كحاكلنا  ىذا
 تمخيص ىذه الميارات كما جاءت في دليؿ المعمـ.

 المهارات التدريسية ألساتذة السنة الخامسة في تعميمه اإلنتاج الكتابي:-7

ديدة أكلتو أىمية إذا كاف التدريس اإلنتاج الكتابي كنشاط قائـ بذاتو فأف المناىج الج
كبرل فقد أدرج تدريسو ابتداء مف الفصؿ الثالث مف السنة األكلى ابتدائي ألنو يخضع 
لشركط عكامؿ مختمفة لذا فاف اكتساب ميارة اإلنتاج الكتابي التحريرم يستمـز مف المتعمـ 

درج الذم ألكانا متنكعة مف التدريبات سنتطرؽ لمميارات المسطرة في منياج المغة العربية كالت
 1 يفترض اتباعو مف طرؼ المعمـ:

يتدرب الطالب عمى مياراه ترتيب الجمؿ في عدد  التدريب عمى مهارة ترتيب الجمل: -7-1
 مف الخطكات أىميا:

  التدريب عمى استخداـ أدكات العطؼ بنجاح عف طريؽ كضعيا في أماكف خالية مف
 .قطعة نثرية، كيمكف استخداـ قكائـ بأدكات الربط كاستخداميا

  تكميؼ الطبلب عطؼ عدد مف الجمؿ بحيث تككف تسمسبل مقبكال كبفضؿ أف يتـ ىذا
الترتيب ضمف سياؽ أكبر، حيث يتمكف الطالب مف اإلحساس باتجاه النص قبؿ أف 

 يبدأ الترتيب.
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 .تكميؼ الطبلب بإعادة كتابة النص كتكممتو في إطار المعنى سبؽ ذكره 

يمكف أف نستخدـ  :مات المناسبة والصفاتالتدريب عمى مهارة استخدام الكم -7-2
األنماط التالية لتدريب التبلميذ عمى ميارة انتقاء الكممات المناسبة كالصفات المناسبة كىي 
تقديـ فقرة أك قصة حذفت نيايتيا، كيطمب مف الطبلب تكممتيا بكممات مناسبة كضع جمؿ 

كاألصكات كالمكازيف  متنكعة بيا أسماء تحتاج إلى صفات في المكف كالحجـ كالشكؿ
كالمكاييؿ كاألطفاؿ كيطمب كضع الصفات المناسبة ليذه األسماء؛ تقديـ بعض الكممات التي 

 ليا استخداـ خاص، كيطمب مف الطبلب كضعيا في جمؿ مفيدة.

: يمكف أف تستخدـ ىذه الترتيبات كما التدريب عمى مهارة تحديد األفكار األساسية -7-3
 1يمي:

  في أكؿ األمر بأفكار أساسية لممكضكع، عف طريؽ النقاش مع تزكيد التبلميذ
 الطبلب قبؿ الكتابة.

  تقسيـ التبلميذ إلى مجمكعات، بحيث تناقش كؿ مجمكعة المكضكع المراد الكتابة
 عنو، كتحديد أفكاره األساسية.

 .تحديد مراجع أك مكضكعات مف الكتب المدرسية يقرأىا التبلميذ قبؿ الكتابة 
 يدة مف كتابات بعض لتبلميذ كمناقشة ىذه النماذج كبياف األفكار عرض نماذج ج

 التي تتضمنيا.

أف تستخدـ ىذه التدريبات كما  التدريب عمى مهارة اكتمال أركان الجممة: ويمكن -7-4
 يمي:

 .تعكيد التبلميذ عمى قراءة جممة ككذلؾ الكتابة 
 .إجابات التبلميذ عمى األسئمة تككف في جمؿ تامة 
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  التدريب المغكم الخاص بالمزاكجة لتككيف الجمؿ.استعماؿ 
 .تكممة بعض الجمؿ الناقصة مف كممات كتبت في سطر فكقيا 

 التدريب عمى مهارة أدوات الربط:  -7-5
 .إعداد قائمة الركابط، كاستخداميا في الربط بيف الجمؿ 
 .تستخدـ اختبار االختيار مف متعدد لمربط بيف جممتيف أك أكثر 
 الستخداـ أدكات الربط كمعرفة معاينيا. إعطاء نماذج سميمة 

 مهارة استخدام جدار الكممات: -7-6

كتدخؿ ىذه الميارة ضمف معيار الكجاىة، كيعتبر قدر الرصيد المغكم لممتعمـ في 
السنكات األكلى مف األمكر التي تعثر انطبلقو في التعبير الشفكم أك الكتابي، كجدار 

إلى الكؿ كمف المفردة إلى الجممة البسيطة فالجممة  الكممات يسمح لو االنطبلؽ مف الجزء
المكسعة تعتمد ىذه االستراتيجية عمى تجميع الجمؿ المكسعة كالربط بينيما في مكجز تعبيرم 

 مفيكـ.

 كجدار الكممات قد يقترح مف طرؼ المعمـ تـ يتدرب المتعمـ تدريجيا عمى ذلؾ بنفسو.

بدأ جدار الكممات مناسبة لممكضكع كأخرل يمكف اقتراح تماريف كتدريبات تعتمد عمى م
 1.دخيمة كمطالبة المتعمميف بتصنيفيا

 مهارة التمخيص:  -7-8

التمخيص ىك إعادة صكغ النص األصمي صكغا جديدا في عدد أقؿ مف الكممات 
 اء عمى معاينة كأفكاره األساسية.كالجمؿ كالعبارات مع المحافظة عمى جكىرة كاإلبق

تعتمد عمى فيـ المقركءة كالقدرة عمى التمييز عمى بعض كالتمخيص ىك عممية تقنية 
 الجمؿ المككنة لمفقرة ككظيفة كؿ منيا.
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 .الجممة الرئيسية المفتاحية: تعرؼ بمضمكف الفقرة بدقة ككضكح 
 المعينة( تطكر الجممة الرئيسية كتجمي -المفسرة-المساندة-الجممة المساعدة )الثانكية

 فكرتيا.
 داعمة( تكسيع الجممة المساعدة ب: شرح التكضيح -ممةمع-الجمؿ الفرعية )مؤكدة

 الحجج )األدلة(-التمثيؿ-االستدراؾ
 :كما يخضع إلى خطكات محددة 

 .قراءة النص كاإلحاطة بجزئياتو 
  تحديد أفكار النص كتمييز ماىكا أساسي مما ىك ثانكم مف األفكار بطريقة عممية

جاكز عف غيره يمكف كضع خطكط بقمـ الرصاص تحت ما ىك أساسي كالت
 كالعبارات المترادفة األمثمة كاإلحصاءات.

 .يتضمف النص الممخص األفكار األساسية كالجزئيات الميمة 
 .إعادة القراءة لمتمخيص كالتأكد مف تضمنو ما يريد الكاتب أف يصمو إلى المتمقي 

كبما أف التمخيص عممية دقيقة فيك يحتاج إلى التدريب كالمراف أكثر مف غير ىك 
 1تدرج فيو مف البسيط إلى المركب.ال

 مهارة األفكار: -7-9

كترتكز عمى عدد مف القدرات، كفي تعميـ ىذه القدرات تجد المدرسة فرص كثيرة، 
فيناؾ الفرصة العرضية التي تجرم في أثناء تدريس المكاد المختمفة، أك التي تجرم أثناء 

التي يتعمـ التمميذ فييا ىذه الميارات القياـ بأنكاع النشاط المختمفة كىناؾ الحصص المنظمة 
 إلى جانب حصص اإلنشاء.

كضع دليؿ المعمـ مجمكعة مف الشركط الكاجب اتباعيا لكتابة  مهارة كتابة فقرة: -7-10
 فقرة تعدد معايير يضعيا األستاذ لتحرير مكضكع التعبير الكتابي:
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 المستقبؿ.-المكضكع-تحديد المعطيات، القصد 
 جارب لمنتكج المطالعة لتكليد األفكار.تسخير المعارؼ الت 
 .)ينظـ أفكاره حسب الترتيب المناسب )منطقيا كزمنيا 
 .ترتيب كمماتو بشكؿ صحيح ألداء المعنى 
 .يستعمؿ مفردات دقيقة بالنظر إلى المكضكع 
 .يستعمؿ أدكات الربط 
 .صياغة أفكار متصمة بالمكضكع 
 صو، فيقرأ ما كتب بنية المراقبة يصكغ نصا متناسقا يستجيب إليو التكاصؿ، يراجع ن

 كالتصحيح كالتحسيف، تجنب تكرار األفكار كالكممات.
 1يمتـز بقكاعد اإلمبلء كرسـ الحركؼ كالترقيـ. 

إف كتابة فقرة عمؿ لغكم فكرم، البد أف يتمكف مف حسف اختيار الكممة في الجممة 
مبلء ككتابة ىذه الكمم ات عمى نسؽ نحكم صحيح، كالقدرة عمى كتابتيا كتابة سميمة لغة كا 

حتى تؤدم فيما بينيا معنى مستقبل يحسف السككت عميو، ثـ البد مف أف نتمكف مف ترتيب 
خراج الفقرة ال يقؿ أىميتو مضمكنيا فيك ك  ىذه الجمؿ بما يحقؽ كحدة األفكار كاكتماليا، ا 

لمغة المكتكبة اإلطار الذم نقدـ الفكرة مف خبللو فاستخداـ أدكات الترقيـ أمر أساسي يكسب ا
حياة كحركة كينقميا إلى مستكل مف التعبير أكثر تأثيرا لدل الجميكر كاستخداـ بداية الفقرة 

 ترؾ مسافة كممتيف في أكؿ السطر يميز الفقرة.

باعتبارىا تعبيرا عف فكرة مف األفكار، كضبط ىكامش الفقرة كمف ثـ المكضكع ككؿ 
 لفقرة كاقعا يكحي بأف الكتابة نظاـ كتنظيـ.يجعؿ لمسطكر نفس النيايات، فتبدك ىندسة ا

كفي محاكلة لترجمة ما سبؽ إلى كاقع تؤيد كيفسر كتكضح بأمثمة كتدريبات تتبنى 
 مجمكعة مف االعتبارات أىميا.
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  أف ىذه الميارات المغكية الكتابية تتبنى مقكلة المعنى قبؿ المفظ كىذا يعني االىتماـ
 لفكرة كتعبر عنيا، ألف كعاء الفكر.باألفكار قبؿ األلفاظ التي تخدـ ا

  أف ىذه الميارات يتـ تقديميا في أمثمة مشتقة مف مكاقؼ طبيعية مرتبطة بالممارسات
 المغكية لمطبلب داخؿ المدرسة كخارجيا حتى تؤدم المغة كظائفيا.

  أف ىذه الميارات تزكد الطالب أثناء الكتابة بجمؿ مف المعايير البلـز لتقكيـ كتاباتو
 و، كتحسينيا كتطكيرىا في االتجاه الصحيح لمكتابة.بنفس

  أف ىذه الميارات تساعد الطبلب عمى التبلعب باألفكار كتمكنيـ مف ترتيبيا
 1كتنظيميا أثناء الكتابة بما يحقؽ اليدؼ المراد مف تشكيؿ الفقرة ككتابتيا. 

لخامسة بعد تطرقنا لمميارات التي سطرىا المنياج كالتي يجب عمى أستاذ السنة ا
االلتزاـ بيا في عممية تدريس اإلنتاج الكتابي  سنحاكؿ ضبط آليات تصحيح اإلنتاج الكتابي 

 كما جاءت في المنياج الدراسي

 اج الكتابيتصحيح اإلنت -8

إف المكضكعات المحررة مف قبؿ التبلميذ ال تضمف فعاليتيا إف لـ تتكج بتقكيـ تربكم 
الكتشاؼ أخطائيـ كتصكيبيا تحت إشراؼ المعمـ بحيث  تتاح فيو الفرصة لمتبلميذ بالمشاركة

تعطى األكلكية لتصحيح األخطاء الشائعة لتجنب تكرارىا كيتـ التصحيح كفؽ الطريقة 
التربكية كتككف محؿ اتفاؽ بيف المعمـ كتبلميذه عمى أف تعيف األخطاء كتسطر ثـ تصحح 

 2اؿ العرض إلى جانب االىتماـ بالمعنى كترتيب األفكار كتسمسميا كجم

كخبلؿ نشاط التصحيح يجب عمى المعمـ أف يراعي مجمكعة مف الجكانب العممية التي 
يتـ مف خبلليا التعرؼ عمى مكاطف الضعؼ كتحديد مجاليا لكي تتحقؽ أىداؼ حصة 
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تصحيح اإلنتاج الكتابي أىدافيا باعتبارىا التقكيـ الفعمي لنشاط التعبير فينبغي لؤلستاذ أف 
كيككف ذلؾ بتحديد األىداؼ تحديدا دقيقا كألف المنياج لـ يسطر خطة كاضحة يتقف إعدادىا 

لحصة التصحيح كجب عمينا البحث عف أنجع المراحؿ التي تككف في صالح التمميذ كستككف 
 حسب المراحؿ التالية:

 التذكير بالمعطى )رأس المكضكع( كتسجيمو عمى السبكرة 
 تي تنصب عمى الجكانب الثبلثة: الجانب يقدـ األستاذ بعض المبلحظات المحكرية ال

 ، المنيجي، الجانب الفكرم. الجانب األسمكبي
 التصحيح الجماعي النمكذجي لبعض األخطاء المشتركة الشائعة في مكاضيع التبلميذ 
  تكزيع األكراؽ عمى التبلميذ لمقياـ بالتصحيح الذاتي: تصحيح كؿ تمميذ ألخطائو

 ي مرحمة ىامةدقيقة( كى 15-12بنفسو في حدكد )
  قراءة أجكد مكضكع كتقكيمو بمشاركة التبلميذ إذ ينبغي ترؾ المبادرة بالنقد ليـ لتنمية

 1الحس النقدم لدييـ 

حاكؿ المنياج ضبط كؿ ميارات التدريب عمى نشاط اإلنتاج الكتابي ككيفية التصحيح 
درتيـ عمى اإلنتاج كرغـ اىتماميـ بيذا النشاط إال أننا نكاجو ظاىرة ضعؼ التبلميذ كعدـ ق

كلـ يذكر المنياج الدراسي مكاطف الضعؼ أك مظاىره كنظرا لخبرتنا في الميداف حاكلنا 
 البحث عف مظاىر الضعؼ الشائعة لدل التبلميذ كالتي كثر الحديث عنيا عند المختصيف

 ، سنحاكؿ التركيز عمى أىمياك 

 مظاهر ضعف التالميذ في اإلنتاج الكتابي: -9

ضعؼ التبلميذ في اإلنتاج الكتابي اختمفت سنحاكؿ تقسيميا إلى تعددت مظاىر 
قسميف مظاىر تتعمؽ بالناحية المكضكعية مظاىر تتعمؽ بالناحية الشكمية مف خبلؿ ىذه 

مظاهر تتصل "، "مظاهر تتصل بالمفرداتالمظاىر نستطيع تقسيميا إلى خمسة أقساـ: كىي "
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مظاهر تتصل "، "تتصل بالتنظيم والشكلمظاهر " "مظاهر تتعمق باألفكار"، "باألسموب
 "بمتطمبات الحياة االجتماعية

 مظاهر تتصل بالمفردات:-1

 :يتصؿ بالمفردة مجمكعة مف مظاىر ضعؼ الطبلب في اإلنتاج الكتابي تتمثؿ فيما يمي

 .شيكع األلفاظ العامية الدخيمة 
 .كثرة األخطاء في رسـ الكممات كتابتيا 
 يقة.العجز عف اختيار الكممات الدق 
 .الخطأ في صياغة الكممات صياغة صرفية سميمة 
 مظاهر تتعمق بتركيب األسموب -2

 يتصؿ بالتركيب األسمكب مجمكعة مف المظاىر نمخصيا في النقاط التالية:

 .االضطراب في بناء الجممة 
 .استخداـ ضمائر ال يعمـ مرجعيا 
 .تفكؾ الجمؿ الضعؼ في استخداـ أدكات الربط 
 .شيكع الخطأ النحكم 
 .االنتقاؿ بيف الخير اإلنشاء بيف اآليبة بشكؿ مفاجئ بدكف مبرر 
 مظاهر تتعمق باألفكار-3

 يتصؿ باألفكار مجمكعة مف مظاىر ضعؼ التبلميذ في اإلنتاج الكتابي تتمثؿ فيما يمي:

 .ضحالة األفكار ضعؼ القدرة عمى استيفائيا 
 .ضعؼ القدرة عمى التركيز عمى الفكرة األساسية 
 دات الخركج عف الفكرة الرئيسية لممكضكع.كثرة االستطرا 
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 الشكلو  مظاهر تتصل بالتنظيم -4

 تتصؿ بتنظيـ المكتكب الشكؿ العاممة مجمكعة مف المظاىر في إنتاجات التبلميذ منيا

 .ضعؼ القدرة عمى استخداـ الفقرات 
 .التعثر في استخداـ عبلمات الترقيـ 
 .رداءة الخط صعكبة قراءتو 
 الحياة العممية: مظاهر تتعمق بمتطمبات -5

 ىذه المظاىر تمس الحياة اليكمية أك العممية كنجد عجز التبلميذ فيما يمي:

 .العجز عف تدكيف المبلحظات المذكرات اليكمية 
 1العجز عف تدكيف طمب استخداـ أك رسالة أك برقية. 

كبعد تطرقنا لمنيجية تدريس اإلنتاج الكتابي نظرا لكجكد فركقات فردية بيف التبلميذ 
كالتحدث عمى مظاىر الضعؼ المبلحظة عمى التبلميذ حاكلنا البحث عف أسباب ىذا 

 الضعؼ

ال تكلد الصعكبات في التعمـ مف فراغ أنما ليا أسباب أسباب ضعف اإلنتاج الكتابي: -10
كمسببات فمف خبلؿ الضعؼ الشائع لدل تبلميذ السنة الخامسة حاكلنا البحث عف األسباب 

 كحصرناىا في النقاط التالية: فالتي ارتآىا الدارسك 

االكتظاظ داخؿ حجرات الدراسة كالعدد الكبير لممتعمميف في الصؼ الكاحد الذم  -
يحكؿ دكف تفعيؿ نشاط التعبير الكتابي مف طرؼ المعمـ كالمعالجة الفردية 
لبلختبلالت في النطؽ كاألخطاء كالضعؼ في الكتابة عند كؿ متعمـ كاالقتصار عمى 

 ماعية غير المضبكطةالمعالجة الج
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قمة التماريف الكتابية التي تتعمؽ بالتراكيب كاليياكؿ المغكية كالصيغ كالمفردات  -
 كالتركيز عمى التطبيؽ اآللي لمقكاعد المغكية.

سيادة العامية في حياة المتعمـ األسرية كاالجتماعية كانحصار استعماؿ الفصحى  -
ميف عمى تبميغ األفكار كالمعمكمات داخؿ الصؼ الدراسي بحجة مساعدة المعمـ لممتعم

 كاكتساب المعارؼ كالمغة الفصيحة التي ال يمكف تعمميا إال بالممارسة بشكؿ مستمر
انعداـ معايير التقكيـ في التعبير الشفكم لتقدير آداب المتعمميف في تكظيفيـ الميارات  -

لمعايير الدقيقة المغكية مشافية كاعتماد النمطية في تصحيح التعبير الكتابي كانعداـ ا
التي تقكـ كتعالج االختبلالت الكاردة في اإلنتاج الكتابي لممتعمميف كتتحكؿ حصة 
التصحيح غالبا إلى مراجعة القكاعد النحكية كاإلمبلئية كالصرفية دكف التركيز عمى 

 .1األسمكب 
 إىماؿ ميارة االستماع كاإلصغاء كآداب المناقشة كآداب المناقشة كالحديث -
شطة المندمجة التي تتبنى بيداغكجيا المعب إلنماء المخيمة  كغاية التعبير قمة األن -

الشفكم كمسرح القصص كالحكايات كاأللعاب المغكية كالشفكية كمسابقات اإللقاء 
 كالصحافة المدرسية ككتابة اإلعبلنات.

انعداـ أسمكب الحكار كالتعبير عف الذات داخؿ األسرة كعدـ قدرة بعض األسر عمى  -
ر الكتب كالقصص اليادفة ألبنائيـ، يدفع األطفاؿ الى االنطكاء كالنفكر مف تكفي

 التعبير الشفكم.
يؤدم بيـ الى العشكائية  عدـ كضكح أىداؼ التعبير الشفكم لدل المعمميف كاألساتذة

 .2في تناكؿ مف حيث الطريقة المعتمدة كالكسائؿ كالكسائط المعينة عمى تناكلو 
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ف ضعؼ  اإلنتاج  الكتابي كاف كليد مجمكعة مف مف خبلؿ األسباب نجد أ
االختبلالت التي تسبب فييا كاضعكا المنياج مع انعداـ الحس اإلبداعي في تدريس ىذا 
 النشاط كلقد نكه دليؿ المعمـ الى مجمكعة مف االستراتيجيات التي تعيف المعمـ عمى العبلج

 سنحاكؿ جمعيا فيما يمي: +ك 

كجو المنياج مجمكعة مف اإلنتاج الكتابي حسب المنهاج: استراتيجيات العالج في -11
تتمثؿ فيما ك  االستراتيجيات المدركسة كالتي لك طبقت ألتت بالفائدة عمى إنتاجات  التبلميذ

 :يمي

 .التكثيؼ مف األنشطة الكتابية 
 .التكاصؿ بالمغة العربية الفصحى 
 .بداء الرأم  استثمار قصص المطالعة بالتمخيص كا 
 ميذ عمى التراسؿ.تشجيع التبل 
 .استثمار المشاريع لفائدة التعبير الكتابي 
 .التعاقد مع التبلميذ المتعثريف إلنجاز تماريف كتابية خارج المدرسة 
 .تشجيع العمؿ الفكجي كالثنائي 
 .)استثمار النصكص بمحاكاة بنيتيا )التمخيص كاالختزاؿ 
 مع التركيز عمى ذكم  إعطاء حصة اإلنتاج الكتابي المزيد مف العناية بمتابعتيا

 .1االحتياجات الخاصة

، غة العربيةممنياج ال الكتابي في لئلنتاج  أخذنا لنظرة حكؿ ك  ا غمار البحثبعد خكضن
ختمناه باستراتيجيات العبلج التي ك  أسبابوك  كمكاطف الضعؼعمى آليات تدريسو  كتعرفنا 
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م اجتيدنا أف نغير كؿ القميؿ اقترحت في المنياج،  نأتي إلى تطبيقنا لممقترح العبلجي الذ
 .مف كاقع اإلنتاج الكتابي لدل تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي
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 :تمهيد

أكدت المناىج الدراسية عمى أىمية اكتساب التبلميذ ألساليب التكاصؿ الشفكم كالكتابي 
ة فصيحة كسميمة، لتضمف بيا تعايش الفرد مع مجتمعو كانسجامو معيـ، كباعتبار أف بمغ

اإلنتاج الكتابي  ىك إيصاؿ األفكار لآلخريف مف خبلؿ استخداـ الرمكز الكتابية، فاف عممية 
التكاصؿ ىذه تتطمب كجكد أفكار كامتبلؾ لغة سميمة لمتعبير عف ىذه األفكار ككذلؾ القدرة 

كمف ثـ القدرة عمى كتابة ىذه الرمكز بشكؿ  ،غة الشفيية إلى رمكز كتابيةعمى ترجمة الم
 سميـ

كمف ىنا فإف تطكر المغة يعتبر مطمبا أساسا كسابقا كأكثر أىمية غير أف الدراسات 
فمف  ،الميدانية تثبت مرارا  تكرارا كاقعا مغايرا كمريرا في اكتساب ىذه الميارة عند المتعمميف

كفي استخداـ القكاعد  ،مفردات محدكدة كيتصفكف بالضعؼ في القراءةالمبلحظ امتبلكيـ 
النحكم كتركيب الجمؿ فيـ يكاجيكف صعكبة في تنظيـ كتشكيؿ أفكارىـ بالشكؿ المناسب 

، فمكاضيعيـ اإلنشائية تنزع إلى أف تككف قصيرة كتغيب عنيا المنيجية، عند اإلنتاج الكتابي
بعد اتباع ك  ،تبلميذ في اإلنتاج الكتابي كتصنيفيافبعد ضبط الصعكبات التي يكاجييا ال

أسمكب التقييـ عف طريؽ تحميؿ مجمكعة مف العينات مف كتابات التبلميذ كتـ تحديد نقاط 
التبلميذ سنحاكؿ الضعؼ الكاجب معالجتيا كتصنيفيا حسب نكعيا كلكف قبؿ التطرؽ لتقييـ 

حاكلنا فيو استخراج حاالت كصؼ حاالت الضعؼ مف خبلؿ استبياف سمـ لؤلساتذة حيث 
طمبنا منيـ ذكر األسباب باإلضافة الى تقييميـ ك  ،الضعؼ التي يعاني منيا أغمب األساتذة

كقبؿ التطرؽ لنتائج االستبياف سنحاكؿ ، لتعميمية اإلنتاج الكتابي لتبلميذ السنة الخامسة
 .كصؼ الحالة العامة لكاقع اإلنتاج الكتابي
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 بيوصف حالة اإلنتاج الكتا-1

كقياس ،تعتبر عممية تقييـ التبلميذ عممية أساسية كحاسمة في العممية التعميمية التعممية 
 ،فعمى ضكء نتائج التقييـ يتـ التعرؼ عمى المدل الذم بمغو المتعمـ في تعممو،الكفاءات 

كجدكل المناىج  ،كمستكل تحقؽ األىداؼ المقررة،كفعالية أسمكب المعمـ في التدريس 
ناء عمى نتائج التقييـ تبنى الخطط العبلجية التي تعالج مكاطف القصكر ميما المكضكعة كب

ذا كانت ىذه الصعكبات منتشرة في األنشطة التعميمية إال أف حدتيا  كاف نكعو كنسبتو، كا 
تزداد في النشاطات المغكية كعمى كجو الخصكص في نشاط اإلنتاج الكتابي لما يتطمبو ىذا 

كمف ىنا سنحاكؿ التحدث ، ف جممة مف القدرات كالميارات المختمفةالنشاط مف تفاعؿ معقد بي
عمى قصكر التبلميذ في نشاط اإلنتاج الكتابي كنحاكؿ تصنيؼ الصعكبات المبلحظة كمف 

 ثـ تحديد أىـ األسباب التي أدت لعدـ تمكف التبلميذ في اإلنتاج الكتابي

كىي   ،ميذ المرحمة االبتدائيةفنجد القصكر في اإلنتاج الكتابي لدل فئة شاسعة مف تبل
فشيكع الخطأ بمختمؼ أصنافو في تعابيرىـ كعجز المدرسيف عف  ،مشكمة في غاية التعقيد

كيمتد أثرىا ،مكاجية ىذه الظاىرة التي تشكؿ عائقا أماـ تحصيميـ في مختمؼ المكاد الدراسية 
ؼ كالبحث عف ىذا ما جعؿ المختصيف ينكبكف في دراسة ىذا الضعك  ،في حياتيـ العامة

تطمب تناكؿ ىذه المشكمة فمقد ، أسيؿ الطرؽ لتحسيف أداء التبلميذ في اإلنتاج الكتابي
بالدراسة كالتحميؿ المجكء إلى العمؿ الميداني كذلؾ باستجكاب األساتذة حكؿ تعميمية اإلنتاج 

ة مف كزع عمى أساتذك  الكتابي لدل تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي حيث قمنا بعمؿ استبياف
 .سنحاكؿ فيما يمي تحميؿ النتائج التي تحصمنا عميياك  مختمؼ االبتدائيات

 تحميل االستبيان-2

بعد تناكلنا لمشؽ النظرم لنشاط اإلنتاج الكتابي مف خبلؿ منياج المغة العربية، 
كمحاكلة استقراء الصعكبات كأسباب الضعؼ التي تكاجو التبلميذ كاألساتذة استخمصنا 
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االت كاألسئمة صغناىا عمى شكؿ استبياف، حاكلنا مف خبللو سبر آراء مجمكعة مف اإلشك
 .المعمميف حكؿ اإلنتاج الكتابي كما يترتب عنو مف أسباب ضعؼ كصعكبات كطرؽ العبلج

 ككما ىك معمـك فإف العمؿ الميداني يقـك عمى آليات تتمثؿ في:

بعض المدارس االبتدائية قمنا بتكزيع االستبياف في اإلطار الزماني والمكاني لمدراسة:  -أ 
 ـ. 2022لكالية الكادم. ككاف ذلؾ في أكاسط شير مارس 

استبياف مكجو ألساتذة السنة الخامسة ابتدائي حيث تحصمنا عمى عينة الدراسة:  -ب 
 كانت مف االبتدائيات اآلتيةك  مجمكعة مف اإلجابات مف الجنسيف.

 ابتدائية الشييد ىاركف الحبيب 
 العربي ابتدائية الشييد حميداني 
 ابتدائية الشييد كراسع عبد الرزاؽ 
 ابتدائية الشييد غرايسة العركسي 
 ابتدائية الشييد نصيرة الياشمي 

( سؤاال 16بني عمى مجمكعة أسئمة مفتكحة جاء تعدادىا ع ستة عشر ) االستبيان: -ج 
المغة العربية لمسنة الخامسة نتاج الكتابي في منياج جاءت متعمقة بتعميمية نشاط اإل

 دائي ابت

 المنيج التحميمي كىك المناسب لذلؾ.أما المنهج المتبع: 

عمى النحك اء األساتذة كتمخيص المتشابو سنحاكؿ فيما يمي تحميؿ نتائج االستبياف كجمع آر 
  :التالي

ىنا الحظنا تنكع كاختبلؼ بعض اإلجابات التي حدد بدقة مفهوم اإلنتاج الكتابي:  -1
 كتطابؽ بعضيا األخر كسنحاكؿ حصرىا فيما يميقدميا األساتذة لئلنتاج الكتابي 
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 إنتاج مجمكعة كممات مفيدة تشكؿ لنا فقرة تبتدئ بمقدمة مناسبة حكؿ  ىك
كيمييا عرض مفعؿ لممكضكع تختتـ بخاتمة مناسبة يكتبيا ، المكضكع المعطى

 التبلميذ حسب المطمكب.
 عممي كقدرتو ىك الذم يصب فيو المتعمـ أفكاره كىك يعد داللة عمى مستكاه الت

 عمى التعبير عف أفكاره بمغة سميمة.
  اإلنتاج الكتابي ىك الرصيد المغكم الذم يككنو التمميذ مف خبلؿ سنكات دراستو

 كيترجمو عمى شكؿ كتابي.
  يحرره( نثرا بداية مف الكممة إلى النص يحمؿ معنى ما يستطيع التمميذ أف ينتجو(

 كات.معينا مكظفا فيو كؿ ما يمـز مف آليات كأد
 الميكالت كتابيا كبمغة سميمة كبأسمكب معيف في ك  ىك ترجمة األفكار كالعكاطؼ

 حدكد مكتسبات المتعمـ.
 لقالب الذم يصب فيو المتعمـ أفكاره بمغة سميمة كتصكير يعد اإلنتاج الكتابي ا

تقانو يعد داللة عمى ثقافتو كقدرتو التعبيرية  جميؿ كىك الغاية مف تعمـ المغة، كا 
ه بعبارات سميمة كبميغة، لذلؾ كاف اإلنتاج الكتابي ذا أىمية بالغة لدل عف أفكار 

 األستاذ.  كىذا التعريؼ كرر أكثر مف مرة لدل مجمكعة مف األساتذة
  ىك قدرة التمميذ عمى امتبلؾ كنقؿ األفكار كاألحاسيس كالمشاعر إلى اآلخريف

خط كقكاعد المغة كالنحك كتابة باستخداـ ميارات المغة كقكاعد الكتابة كاإلمبلء كال
 كالصرؼ باإلضافة إلى عبلمات الترقيـ.

  ىك التكاصؿ بيف المتعمـ كاألستاذ بمغة سميمة حتى يتمكف مف تكظيفيا ألنيا مف
 أصعب المكاد التعبيرية.

لقد كاف اليدؼ المتكخى مف خبلؿ طرح ىذا السؤاؿ ىك التعرؼ عمى مفيكـ اإلنتاج 
كبعد تفحصنا لنتائج االستبياف حصمنا عمى بعض ،األساتذة الكتابي ميدانيا مف كجية نظر 

التعريفات التي ال تخرج عف ككف أف اإلنتاج الكتابي ىك القدرة عمى ترجمة ما يجكؿ في 
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الخاطر أك التعبير عف مشاىد أك مكاقؼ كانطباعات بمغة فصيحة خالية مف األخطاء، كىذه 
لتي قدميا بعض الباحثيف في تعريؼ اإلنتاج التعريفات ال تختمؼ كثيرا عف تمؾ التعريفات ا

، كلكف ما غاب في تعريفات طابؽ الكثير مف تعريفات األساتذةالكتابي كىذا ما يفسر ت
 األساتذة ىك تكظيؼ المتعمـ لمكتسباتو القبمية التي تعمميا في المرحمة االبتدائية.  

 متى تنطمق كأستاذ في تدريب التالميذ عمى اإلنتاج الكتابي: -2

ف خبلؿ قراءتنا إلجابات األساتذة حكؿ ىذا السؤاؿ كجدنا أف أغمب أفراد العينة اتفقكا م
بأنو يجب تدريب التبلميذ عمى اإلنتاج الكتابي مف السنة الثانية ابتدائي بدء بترتيب كممات 
لمحصكؿ عمى جممة ثـ ترتيب جمؿ لمحصكؿ عمى فقرة صغيرة كىكذا إلى آخر مرحمة في 

كالبعض اآلخر أجابكا عمى أنو يجب البدء في تدريبيـ مف السنة األكلى منذ  اإلنتاج الكتابي
 ، لمدخكؿ في نشاط اإلنتاج الكتابي بداية تعممو لنشاط اإلنتاج الشفكم الذم يعتبر تمييد

كمف خبلؿ خبرتنا كأصحاب ميداف فإف نشاط اإلنتاج الكتابي ينطمؽ المعمـ في   
ممدرسة ألنو اليدؼ األسمى ،ك ألنو امتداد لنشاط اإلنتاج تدريبو لمتبلميذ مف كطأة تمميذ ل

 .الشفكم

 ما هو الحجم الساعي المخصص لنشاط اإلنتاج الكتابي في األسبوع: -3

عند تصفحنا إلجابات األساتذة كجدنا أف كؿ أفراد العينة أجابكا عمى أف الحجـ الساعي 
مؿ الكحدة المدركسة كتككف المخصص لنشاط اإلنتاج الكتابي " حصة كاحدة " كؿ أسبكع تش

أك  )، متكسط، ضعيؼمتمكف التبلميذ(دقيقة( كيمكف تمديدىا عمى حسب قدرات  45)في 
 المكضكع المراد الكتابة فيو.

لكف مف خبلؿ الجدكؿ الجديد المكيؼ في الكضع االستثنائي قمصت حصة اإلنتاج 
 دقيقة( خبلؿ األسبكع. 30 (الكتابي إلى
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أف ىذا التكقيت غير كاؼ لتدريس المتعمميف عمى نشاط اإلنتاج األساتذة كقد اتفؽ جؿ 
الكتابي كيضطر قمة مف األساتذة إلضافة الكقت كاستغبلؿ تكقيت بعض المكاد الثانكية في 

 . مى اإلنتاج الكتابي نظرا ألىميتوتدريبيـ ع

الكاجب عمى المعمـ أف يكيؼ الكقت بما ك  كنحف كذلؾ نؤيدىـ في أف الكقت غير كاؼ
 .مدل استيعابيـ ك  مستكياتيـ المعرفيةك  راه خادما لمتبلميذي

 هل تمتزم بهذا الحجم الساعي وهل هو كاف لتحقيق الكفاءة الختامية؟-4

مف خبلؿ اإلجابات نرل أف أغمب أفراد العينة أجابكا بعدـ االلتزاـ بيذا الحجـ الساعي 
خرل لتحقيؽ الكفاءة فيك غير كاؼ تماما. فيقؼ المعمـ ىنا مضطرا إلى إضافة حصص أ

الختامية عمى حساب بعض النشاطات األخرل كمكاد اإليقاظ أك بعض أك استغبلؿ كقت 
 بعض األنشطة األخرل كتيميش بعضيا األخر.

هل المواضيع المقررة لإلنتاج الكتابي لمسنة الخامسة مناسبة لعمر التالميذ  -5
 وقدراتهم؟

سؤاؿ فنجد انقساـ األساتذة إلى رأييف مف خبلؿ قراءتنا إلجابات األساتذة حكؿ ىذا ال
ىناؾ مف يقكؿ إنيا مناسبة لمتبلميذ كىناؾ مف األساتذة مف يرل أنيا غير مناسبة كنستطيع 
أف نقكؿ إف أكثرىـ يرل أنيا غير مناسبة كىناؾ مف يجد أنيا تنقسـ إلى مكاضيع مناسبة 

مكاضيع بمكاضيع أخرل كأخرل غير مناسبة في حيف تمجأ ىذه الفئة إلى تعكيض ىذه ال
 .لقدرة التبلميذ في اإلبداع فييا مناسبة لقدرات التبلميذ كتككف قريبة مف كاقعيـ المعاش، نظرا

كفي نظرنا نجد أف المكاضيع فييا مف المركنة ما يجعمنا نكيفيا مع ما يخدـ تبلميذنا 
مع أبناء المدينة  أفكارىـ فأبناء القرل مثبل تختمؼ حسب بيئتيـك  قدراتيـكحسب مستكياتيـ ك 

 كىكذا.
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 ماهي أهم المواضيع المفضمة لدى تالميذ السنة الخامسة؟

أغمب أفراد العينة أجابكا عمى أف أىـ المكاضيع المقدمة لدل تبلميذ سنة خامسة 
ابتدائي ىي المكاضيع التي تككف قريبة مف كاقع التمميذ المعاش أك التحدث عف تجارب 

، رحبلت ، مناسبات عائمية، الرياضة ، اليكاية المفضمة،  عاشيا فعميا، كمكضكع الصداقة
كىناؾ مف يجد أف التبلميذ يميمكف إلى بعض المكاضيع كمنيا كتابة القصص كالكطف 

 كالصداقة ػ زيارة مدينة ساحمية كاالختراعات / المينة /

كمف خبلؿ استقراء المكاضيع المفضمة لدل التبلميذ كجدنا أف جؿ ىذه المكاضيع 
في مكاضيع المقاطع المدركسة في المنياج، كمف ىنا نجد أف األستاذ يستطيع تكييؼ  تصب

المكاضيع التي يفضميا المتعمميف كقؼ ما يناسب ميكالتيـ كمستكاىـ لكي يعطي الفرصة ليـ 
 لمتدريب كالتمكف أكثر.

 هل كل إنتاجات التالميذ تتم في القسم أو يرسل بعضها لمبيت؟ -6

ابات األساتذة نجد أف أغمب أفراد العينة ينجزكف النشاط في القسـ مف خبلؿ قراءتنا إلج
كذلؾ لمتأكد مف تدريب المتعمميف عمى التعبير كيشترط أف يككف العمؿ فردم لتقييـ التبلميذ 
كتقكيـ مكاطف الضعؼ كيذىب قمو مف األساتذة نظرا لضيؽ الكقت إلى إرساؿ المكاضيع إلى 

 ، ريبككاجبات منزلية قصد التد البيت

أما ما نراه نحف فإف نشاط اإلنتاج الكتابي يستمـز المراف المتكاصؿ فمف الضركرم أف 
يعتمد مف طرؼ األساتذة في الكاجبات المنزلية األسبكعية كفي المشاريع المقترحة في 
المنياج كفي المجبلت المدرسية فكؿ ىذه النشاطات تساىـ بشكؿ كبير في جكدة إنتاجات 

  .التبلميذ
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 رأيك ماهي النشاطات الصفية المساهمة في جودة اإلنتاج الكتابي؟  في -7

ىنا نجد انقساـ األساتذة حكؿ النشاطات الصفية التي تساىـ في جكدة اإلنتاج الكتابي 
فحسب آراء األساتذة فالنشاطات الصفية تساىـ في تدعيـ اإلنتاج الكتابي لممتعمميف كمف 

 ىذه األنشطة ما يمي:

 ذة إلى أف اإلمبلء أىـ النشاطات الصفية، ككذلؾ التعبير الشفكم ػ ذىب بعض األسات
 كالمطالعة كالقراءة كالكتابة.

  أما بعض األساتذة ذىب إلى أف النشاطات الصفية المساىمة ىي األنشطة الكتابية
كالمغكية مثؿ ترتيب الجمؿ كمؿء الفراغات ػ التعبير عف الصكر شفكيا أكال ثـ كتابيا ػ 

تقاف اإلنتاج كتابي.اإلكثار مف   المطالعة إلثراء الرصيد المغكم كا 
  أما البعض اآلخر مف األساتذة يرل أف كؿ أنشطة المغة العربية باختبلفيا كتنكعيا

مثؿ: القراءة، الخط، اإلمبلء، القكاعد النحكية كالصرفية ىي مكارد ىامة ليقدـ التمميذ 
كارد التي تعممو أسمكب اإلنتاج تعبيرا كتابيا بمغة عربية سميمة كلكف مف أىـ الم

الكتابي الجيد كتثرم رصيده المغكم كيكتسب مف خبلليا األساليب المتنكعة لمتعبير 
 ىي القراءة كالمطالعة.

  كىناؾ مف يرل أف أىـ النشاطات الصفية المساىمة في جكدة اإلنتاج الكتابي ىي
 القراءة الصحيحة كالسميمة ألنيا مفتاح العمكـ

 ألساتذة مف يرل أف اإلنتاج الكتابي ىك ممكة كمكىبة فطرية جبؿ عمييا أما قمة مف ا
 منيجتيا.ك  اإلنساف كالمعمـ ميمتو صقميا

مف خبلؿ إجابات األساتذة نرل أف بعضيـ أجمعكا عمى أف كؿ نشاطات المغة تساىـ 
في جكدة اإلنتاج الكتابي كلكف البعض اآلخر مف يخص نشاط بعينو ػ فمنيـ مف رجح 

ءػ عمى القراءة كمنيـ مف يرل أف اإلنتاج الشفكم ىك حجر األساس لتعمـ اإلنتاج اإلمبل
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كمنيـ مف يرل أف النحك كالصرؼ كالباقي ذىب إلى أف النشاطات الكتابية ىي  ، الكتابي
 تدريبات مميدة ليذا النشاط.

ة فبل نجد إجابة مشابية لؤلخرل ىنا اختمؼ األساتذة في اإلجابة عمى األنشطة الصيفي
كمف  المساىمة في جكدة اإلنتاج الكتابي نظرا الختبلؼ أساليبيـ كطرقيـ في التدريس.

منظارنا كأصحاب ميداف فإف منذ دخكؿ التمميذ باب المؤسسة ىك يكتسب الميارات فتعميمو 
ممارستو ك  الحارس ك  تعميمو الحتراـ المدير، كرفعو لمعمـ الكطني، آلداب األكؿ في المطعـ

يتعايش معيا في فضاء المدرسة  تصقؿ مكاىبو ك  ، كميا  قيـ يتدرب عمييالنشاط الرياضة
  .الشفكية كالكتابية

 هل تناقش المواضيع المحررة مع التالميذ عند تصحيحها؟ -8

جؿ أفراد العينة أجابكا عمى أنو يجب مناقشة المكاضيع المحررة كبشكؿ مكسع، خاصة 
معايير تصحيح اإلنتاج الكتابي، في حيف المكاضيع المفضمة لدييـ كذلؾ باعتمادىـ عمى 

ىناؾ أيضا مف يقكـ بمناقشة نمكذج كاحد فقط في الشير نظرا لضيؽ الكقت كمنيـ مف 
 يتداكؿ عمى التحرير كالتصحيح في ىذه الحصة

 هل هناك وقت كاف لتصحيح اإلنتاج الكتابي؟ -9

ال لئلنتاج كال  أجمع أفراد العينة أف الكقت المخصص لنشاط اإلنتاج الكتابي غير كاؼ
لمتصحيح كىذا ينبع مف تفاكت مستكيات التبلميذ ككجكد بعض الصعكبات عمى اختبلؼ 
أنكاعيا، فيضطر بعض األساتذة لمكصكؿ ليدؼ الحصة كتحقيؽ الكفاءة بالمجكء لتمديد كقت 

 الحصة عمى حساب النشاطات األخرل.
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 هل تتبع شبكة التصحيح أثناء تصحيحك لإلنتاج الكتابي؟  -10

أغمب أفراد العينة قالكا بأنيـ يتبعكف شبكة التصحيح أثناء تصحيح اإلنتاج الكتابي 
، لكنيا لـ تسمـ لمتبلميذ بؿ يعتمدكف عمييا أثناء كذلؾ لمتمييز بيف المتمكف كغير المتمكف

التصحيح فقط كىذا ما يترؾ التبلميذ في متاىة ألنو ال يعمـ سبؿ التصحيح كال عمى أم 
  .ما يؤخذ عمى األساتذةأساس قيـ كىذا 

هل تتبع الطرق والمهارات المقدمة في دليل المعمم عند تدريب وتصحيح اإلنتاج  -11
 الكتابي؟

مف خبلؿ قراءتنا إلجابات األساتذة نرل أف أغمب األساتذة ال يتبع الميارات المرفقة في 
ؿ أستاذ الدليؿ إنما يعتمد عمى خبراتيـ الخاصة كباإلضافة إلى ما تقتضيو الحاجة كك

سيراعي الفركقات الفردية كمستكيات تبلميذه ىذا ألف كؿ قسـ لو خصكصية كلو ما يناسبو 
في الحيف أف قمة قميمة مف األساتذة يستعمؿ الميارات ألنو يرل أف الكثائؽ التربكية المعتمدة 

 االلتزاـ بيا كاجب ميني.

كشاممة كلك اعتمد مف خبلؿ تفحصنا لمميارات المقدمة في المنياج نجدىا مدركسة 
 التبلميذ  تعمييا كؿ األساتذة لما كجدنا  كؿ ىذا الضعؼ في النتاجا

 ماهي الصعوبات التي تواجه التالميذ في نشاط اإلنتاج الكتابي؟  -12

 حصر أفراد العينة مجمكعة مف الصعكبات التي تكاجييـ كىي:

 ص التدريب صعكبة تكظيؼ األدكات كالمكتسبات ػ نق ،عدـ امتبلؾ رصيد لغكم ثرم
 كالتمريف المناسب ليذه الميارة.

  صعكبة تنظيـ األفكار كتابيا كترتيب الكممات في جمؿ بكيفية صحيحة كالعجز عمى
التنسيؽ بيف الجمؿ، صعكبات تعميمية خاصة بالقراءة كالكتابة كصعكبات في التعبير 
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الشفكم التحدث بجمؿ غير مفيكمة أك مبنية بطريقة خاطئة، صعكبة تطبيؽ 
 لقكاعد.ا
  ىي أف المتعمـ إذا كاف ال يممؾ القدرة عمى االستيعاب الذم ال يتأتى لو إال بامتبلكو

القدرة عمى فيـ المنطكؽ مف جية كعمى فيـ المكتكب كاكتساب ما يتصؿ بو مف 
 ، )رصيد لغكم، قكاعد نحكية، صرفية، إمبلئية (مكارد لغكية مختمفة 

  أحاسيسيـ كتجاربيـ لشعكرىـ بالعجز عمى عدـ قدرة التبلميذ عمى نقؿ أفكارىـ ك
ترتيب كتنظيـ تسمسؿ كاضح لمعبارات كالجمؿ، مطالبة التبلميذ بالتعبير عف مكضكع 
بعيد عف كاقعو، ضعؼ التبلميذ في باقي أنشطة المغة العربية ينعكس بكضكح في 

 مادة التعبير الكتابي.
 شكمة كصعكبة في اإلدراؾ الصعكبات التي تكاجو التبلميذ في النشاط الكتابي: ػ م

البصرم ػ صعكبة في استخداـ قكاعد الكتابة ػ مشكمة في عدـ القدرة عمى تذكر شكؿ 
 الكممة كترتيب الحركؼ التي تتشكؿ منيا صعكبة التفكير.

  كثرة األخطاء اإلمبلئية كالنحكية كالصرفية، أحيانا تركيب الجممة، الخركج عف
 المكضكع المطمكب.

  اجو التبلميذ في نشاط اإلنتاج الكتابي كيفية اتباع طريقة منيجية الصعكبات التي تك
 المقاؿ األدبي: المقدمة، العرض، الخاتمة.

  قمة الزاد المغكم، التعثر في القراءة عند التمميذ، كىناؾ مف يجد الصعكبة في بعض
 المكاضيع كالمكاضيع العممية مثبل.

  المفردات كالعبارات ببعضيا ػ عدـ امتبلؾ رصيد لغكم كاؼ ػ صعكبة تركيب كربط
 العجز عف تكظيؼ أدكات المادة تكظيفا سميما.

 .الترجمة الكتابية لؤلفكار ككذا استعماؿ الركابط المغكية كالمنطقية 
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تنكعت الصعكبات التي تكاجو تبلميذ السنة الخامسة في اإلنتاج الكتابي عمى حسب 
 –الصرفية ػ النحكية ػ اإلمبلئية ( يياآراء األساتذة، ككاف ذلؾ في جميع المستكيات بما ف

 كىذا ما أثر عمى إنتاجات التبلميذ. )الخ. ..،التركيبية كالمنيجية

 هل المواضيع القرائية سبب في ضعف اإلنتاج الكتابي لدى التالميذ؟  -13

فمنيـ مف يرل أنيا مناسبة لتبلميذ  فجزئيأجابت العينة عمى ىذا السؤاؿ بانقساميـ إلى 
ال تمت ة كمنيـ مف يرل أنيا غير مبلئمة لمفئة العمرية لتبلميذ السنة الخامسة ك السنة الخامس

، ىنا نساند األساتذة في ىذا الرأم ألف بعض  النصكص القرائية  بأم صمة لقدراتيـ العقمية
 .ال نجد منيا ىدفا كالال غاية سكل التدرب عمى القراءة

معك إذا كانت اإلجابة نعم  هل اتبعت مع التالميذ خطة أو برنامج عالجي ونجح -14
 أذكرها؟ 

 ىنا اختمفت آراء األساتذة كسنحاكؿ ذكرىا:

  ىنا فئة مف األساتذة أجمعت عمى عدـ اتباع أم خطة أك منيجية مع التبلميذ
 .لمحدكدية الكقت المخصص ليذا النشاط كاستسمـ ليذا الضعؼ

كؿ حصرىا فيما كذىب بعض األساتذة الى انيـ طبقكا بعض الخطط نجحت معيـ كسنحا
 يمي:

  انطمقت مع تبلميذم في تككيف جممة أك أكثر حسب قدرات التبلميذ مف خبلؿ مشيد
 أك تكظيؼ كممة في جممة صحيحة المعنى.

 .إكماؿ فراغات بكممات مناسبة ػ ترتيب كممات التككيف جممة أك جمؿ لتككيف فقرة 
 ير الشفكم ثـ اإلنتاج البرنامج العبلجي ىك التركيز عمى تدريب المتعمـ عمى التعب

الشفكم كتدريبو عمى القراءة الجيدة كالمسترسمة كالخالية مف األخطاء كمؿء رصيده 
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بكثير مف األلفاظ السيمة كالصعبة نكعا ما كىذا ما يجعؿ المتعمـ يقبؿ عمى اإلنتاج 
 الكتابي بكؿ أريحية، كىذه الطريقة جعمت جؿ المتعمميف متمكنيف مف اإلنتاج الكتابي.

 خبلؿ تجربتي في الميداف استعممت بعض الطرؽ كالتي كاف النجاح فييا متفاكت  مف
مف تجربة إلى أخرل ألف ضعؼ التمميذ في القراءة كفي أنشطة المغة العربية يبقى 

 أثره كاضح في التعبير الكتابي.
  مف بيف التجارب التي ساعدت التبلميذ عمى التعبير مف خبلؿ كضع أسئمة يجيب

ؿ إجابتو عف السؤاؿ ييككف مثبل المقدمة ثـ ييجيب عف باقي األسئمة عنيا مف خبل
 ليجد نفسو قد ككف مكضكعا متكامبل.

  نعـ اتبعت مع التبلميذ خطة عبلجية كنجحت معي كذلؾ بتأمؿ المتعمـ المشاىد
كالصكر ثـ يقـك بالتعبير عنيا شفكيا بكؿ حرية كبعد ذلؾ يقكـ بالتحرير انطبلقا مف 

 تعمبل في التعبير بعض أدكات الربط كالصيغ المدركسة.ىذه الصكر مس
  نعـ اتبعت مع التبلميذ خطة بدأتيا مف السنة الثالثة، أكال تحضير المكضكع شفاىيا

 انطبلقا مف فيـ المنطكؽ إلى غاية كتابتو في آخر األسبكع.
  اإلنتاج الكتابي الجماعي: مف خبلؿ مجمكعات فالعمؿ الجماعي لو أثر إيجابي في

ممية التعمـ ػ تخصيص حصة لممطالعة: تككف نصكص خارجة عف المقرر تتميز ع
 بالبساطة كالسيكلة.

  العمؿ أكثر في حصة اإلنتاج الشفكم فالعمؿ الشفكم يساىـ في تحسيف العمؿ
 الكتابي.

  نعـ؛ قمت باتباع خطة كىي حصة أسبكعية لكتابة التعبير كحصة أخرل لمتصحيح
 المتعمميف إنتاج النصكص كلك قصيرة كتصحيحيا.كالمراقبة ىكذا يتسنى لكؿ 

 .نعـ؛ قراءة قصص صغيرة كتمخيصيا 
  مع إعطائو بعض  )حادث سير، مقابمة(التدريب عمى كتابة مقدمة لبعض المكاضيع

 الكممات المفتاحية.
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 مذكر مؤنث، جمعمفردة بمفردة،  (إتباع أسمكب التعكيض في النصكص المقركءة(... 
 كىي كتابة السند المعطى في الكضعية ة نجحت مع التبلميذ نعـ؛ ىناؾ خطة عبلجي

ىك يعتبر مقدمة لممكضكع، ككذلؾ العناصر المكجكدة في المطمكب تعتبر عرض 
 لممكضكع ثـ الخاتمة، كأدربيـ عمى مقكالت كحكـ في كؿ مكضكع فيي تعتبر خاتمة

داف كحسب أغمب أفراد العينة اتبعكا خطة أك برنامج عبلجي حسب خبرتيـ في المي
 .مستكيات تبلميذىـ ككذلؾ حسب البيئة ككؿ أستاذ حسب قدراتو

أذكر بعض الحمول المقترحة الواجب إتباعها لتحسين مستوى التالميذ في اإلنتاج  -15
 الكتابي؟

 ،أغمب األساتذة كجد أف مف الكاجب إعطاء مدة زمنية أكبر لحصة اإلنتاج الكتابي 
 .كتبسيط المكاضيع المقدمة لمتبلميذ 
 لتزاـ األستاذ في عممية الشرح خبلؿ مختمؼ الحصص بالمغة العربية كاالبتعاد عف ا

+المغة العامية لممساىمة في إثراء الزاد المغكم لمتمميذ مف خبلؿ السمع ذلؾ ألف 
 التمميذ قدكة لمعممو.

  كمف الحمكؿ المقترحة الكاجب اتباعيا لتحسيف مستكل التبلميذ حسب مجمكعة مف
 األساتذة  ىي:

 .التدريب عمى اإلنتاج مف السنة األكلى ابتدائي 
 .تنكيع أساليب التعبير الكتابي 
 .كضع مسابقة صفية كأخرل عبر المدارس ليبث ركح المنافسة 
 كخطكة تشجيعية  (المساىمة في الكتابة في المجبلت المدرسية(. 
 .ألزاـ التبلميذ بإتباع منيجية كتابة التعبير الكتابي 
 التصحيح الكتابي. اعتماد شبكة معايير 
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كثرة المطالعة ػ التعبير عف صكر تعبيرا شفييا غير مقيد.  :كمف الحمكؿ المقترحة أيضا
لتككيف ذخيرة لغكية أك رصيد لغكم لدل المتعمـ. التعرؼ المتكاصؿ في كؿ حصة عمى 

 أنظمة المغة العربية كالتحكـ في مستكياتيا المختمفة.

 لعربية: القراءة، الكتابة، اإلمبلء.... منذ السنة إعطاء أىمية بالغة ألنشطة المغة ا
 األكلى كتخصيص الحجـ الساعي المناسب لكؿ نشاط.

 .تقديـ نصكص قراءة ذات مستكل لغكم كأدبي يناسب كؿ المستكيات 
  إعادة إدراج حصة مطالعة ضمف الحجـ الساعي األسبكعي ألنيا ميمة في إثراء

كسابو المغة العربية ال  سميمة.لغة التمميذ كا 
  كىنا مف يجد أف مف أىـ الحمكؿ الكاجب اتباعيا ىي أف نعمؿ عمى جعمو متمكف

مف التعبير الشفكم ثـ اإلنتاج الكتابي كأف يككف قادرا عمى القراءة السميمة الجيدة 
الكاضحة كالمسترسمة كالخالية مف األخطاء بيذا نجعؿ المتعمـ قادرا عمى اإلنتاج 

 الكتابي
 ى تككيف جمؿ صحيحة كمعبرة أك ترتيب كممات.تدريب التبلميذ عم 
  استكماؿ معنى كذلؾ بقراءة قصة قصيرة ناقصة كممات، كينتج الكممات الناقصة

 ليكمؿ المعنى.
  تمكيف التبلميذ مف قكاعد المغة كالكتابة كعبلمات الكقؼ كتدريبيـ عمى

 استخداميا.
 بيا.تدريب التبلميذ عمى استخراج أفكار النصكص القرائية كترتي 
 .إضافة حصص أخرل لمتصحيح 
 .إضافة حصة أخرل لئلنتاج الكتابي 
 .إضافة حصة مطالعة كتمخيصيا 
  تمخيصا.ك  أداء كفيما )كفاءة سميمة(امتبلؾ كفاءة القراءة 
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  تنمية ميارة التعبير الكتابي بالتدرج كالتماشي مع سف كقدرات المتعمـ انطبلقا مف
ثـ التدرج معو شيئا فشيئا حتى يمتمؾ ىذه  الكممة فالجممة عف طريؽ تقميد النماذج

 الميارة.

 بناء رصيد لغكم عند المتعمـ.  .1
تعكيد المتعمـ التعبير الكتابي منذ السنكات األكلى بما يتماشى مع عمره مف خبلؿ  .2

 المحاكاة كالمشاىدة
تطكير الميارة مف خبلؿ متابعتو باستمرار كدراسة النقائص كصقميا في كؿ مرحمة  .3

 لعمؿ.مف مراحؿ ا
بعد استجكابنا ألفراد العينة تحصمنا عمى بعض الحمكؿ المقترحة الكاجب اتباعيا التي 
ربما تككف سببا في تحسيف مستكل التبلميذ في اإلنتاج الكتابي. كلقد ذكرنا ىذه الحمكؿ 

 سابقا.
مف خبلؿ ما سبؽ كجدنا أف ضعؼ التبلميذ في نشاط اإلنتاج الكتابي مف المشاكؿ 

السير العادم لمعممية التعميمية التعممية إذ مكننا استجكاب األساتذة مف  الكقكؼ التي تعرقؿ 
عمى ظاىرة تستحؽ البحث  عف أسبابيا كالكقكؼ عند الصعكبات التي تعترض المتعمـ في 

ضركرة استنباط  الحمكؿ ك  التي تحكؿ دكف تحقيؽ الكفايات المستيدفةك  اكتسابو ليذه الميارة
ىذا ما  جعؿ المختصكف ينكبكف عمى دراسة ىذا ك  مشاكؿ الضعؼالناجعة لمتخمص مف 

مف خبلؿ ك  الضعؼ كالبحث عف أسيؿ الطرؽ لتحسيف أداء التبلميذ في اإلنتاج الكتابي
االستعانة مف تجارب ك  الكرشات العمميةك  بعد الخكض في غمار التجاربك  خبرتنا في الميداف

الميارات التي نستطيع بيا التمكف مف ك  بعض األساتذة الميدانية  لمبحث عف أنجح الطرؽ
 .نشاط اإلنتاج الكتابي جاء مقترحنا التالي
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 التعريف بالمقترح العالجي المطبق-3
ىك منيجية كبرنامج عبلجي مقترح لمتخمص مف صعكبة اإلنتاج الكتابي كيككف عمى 

عمـ أك مراحؿ كيمس مجمكعة مف الجكانب الميمة كالجكىرية التي مف خبلليا يستطيع المت
 التمميذ تدارؾ نقاط الضعؼ كالتغمب عمييا.

فمف خبلؿ خبرتنا الميدانية كبعد القياـ بعممية التقييـ كالتشخيص لعينة مف التبلميذ 
كمعرفة مكاطف ضعؼ التبلميذ كانطبلقا مف نتائج االستبياف كآراء األساتذة، سنقكـ بشرح 

ث عف الخطكات نتحدث عف أىـ داعـ كلكف قبؿ الحدي المقترح العبلجي بالتفصيؿ كخطكاتو.
حيث أكدت الدراسات الحديثة أف القرآف الكريـ يقكم الذاكرة ك ’ لمتمميذ في المرحمة االبتدائية 

يضمف لؤلبناء النجاح ك التفكؽ في الكبر ك مساىـ كبير في النمك المغكم ليذا سنحاكؿ 
عمى لغكيا ك نفسيا ك تربكيا ك د نصح التبلميذ بأىمية االلتزاـ بحفظ القرآف لما  لو مف فكائ

سيككف داعما قكيا لنا في تحسيف اإلنتاج الكتابي . كمف ىنا سنحاكؿ التحدث عف خطكات 
 المقترح العبلجي :

  :الحجم الساعي الكافي لتطبيق لممقترح العالجيأوال: 
حسب تطبيقنا لكرشات الكضعية االدماجية كجدنا أف عدد الحصص الكافية لمتدرب 

تقاف آليات المقترح ىيعمى اإل مف ثمانية إلى عشرة حصص عمى حسب   :نتاج الكتابي كا 
 .قدرات كؿ تمميذ كخصائصو كقدراتو العقمية بحيث زمف كؿ حصة ساعتاف

  :الفئة المستهدفةثانيا 
بما أف الخطة العبلجية مقيدة بكقت معيف إذا سنستيدؼ فئة مف التبلميذ الذيف لدييـ 

كتتكفر فييـ شركط فالشرط األساسي لقبكؿ التبلميذ ىك  .ابيصعكبات في اإلنتاج الكت
ف كجدنا أخطاء بسيطة الميـ أال يككف التمميذ يعاني مف  ،قدرتيـ عمى القراءة كالكتابة حتى كا 

 صعكبات في الكتابة كاإلمبلء.
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 :ثالثا: المواضيع المعالجة 
السابقة كاستثمار أف الكضعية االدماجية ىي إدماج لمكتسبات المتعمـ  انطبلقا مف 

لمتعمماتو فيي ستككف محصمة مجمكعة مف المعارؼ، كخطكة أكلى نقـك بيا كىي حصر 
المحتكيات المعرفية المقدمة في العاـ الدراسي بغض النظر عمى مبلءمتيا لمفئة العمرية 

كنقسـ ىذه المحتكيات حسب المنياج الدراسي إلى ثمانية مقاطع أك سبعة كسيشمؿ كؿ ،
فمثبل اذا تحدثنا عمى ميداف القيـ اإلنسانية سنجد  ،مجمكعة مف المكاضيع ميداف عمى

كالتي ستككف اإلنتاجات متشابية لحد كبير ،مجمكعة مف المكاضيع المتشابية كالمترابطة 
كميا مكاضيع متشابية   ،مثؿ الصداقة كالتعاكف كبر الكالديف كاألمانة كالتضامف احتراـ الكبير

 كف  قد ألممنا بحصيمة لغكية سنحتاجيا في إنتاجاتنا.عند الحديث عنيا سنك

كمف خبلؿ ىذه العممية سنقـك بإثراء الرصيد المغكم لمتبلميذ عبر إجراء تمؾ المناقشات 
ة استعماؿ الخرائط الذىنية التي ستسيؿ عمينا الفيـ كيحاكؿ األستاذ بك  اليكمية في كؿ حصَّ

 .خكض غمار البحث عنياك  قاطعىنا استثارة فضكؿ التبلميذ لمعرفة باقي الم

 رابعا: المطالعة: 
كىنا سنقكـ بتخصيص ربع ساعة مف الكقت المخصص لكؿ حصة في المطالعة 
الشيقة كستككف مطالعة حرة اليدؼ منيا تحبيب المتعمميف في ىذا النشاط كالتعرؼ عمى 

رصيد المغكم ال أىميتو في إثراء الرصيد كجكدة المفردات كىنا سنحاكؿ إقناع المتعمميف أف ال
سبيؿ لمحصكؿ عميو إال بطريقة كاحدة كىي المطالعة، باإلضافة إلى أف المطالعة كسيمة 
إلثراء الرصيد فيي تعمـ التمميذ كيؼ يحمؿ كيبدم رأيو فيما يقرأ لذلؾ فإف تركيزه يزيد عندما 

 .يعتاد عمى المطالعة
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 :المنهجية: خامسا 
ا في أذىاف التبلميذ فينا يجب أف يككف كىي مف أىـ كأعمؽ النقاط التي سنزرعي

كيحاكؿ االلتزاـ بمنيجية اإلنتاج الكتابي قدر اإلمكاف ألنو يضيع نقاط في  االتمميذ ذكي
 أخطاء بسيطة كتافية أحيانا.

ىنا سنستعيف بشبكة تصحيح اإلنتاج الكتابي التي يستعمميا المصحح غالبا كالتي مف 
 الكتابية. اتالمفركض استعماليا في كؿ اإلنتاج

 4النقاط  الكضعية االدماجية
 المجمكع مجزأة المؤشرات المعايير
 الكجاىة

 المالءمة
 ف1.25 0.5 12الى10حجـ المنتج مف 

 0.25 التحدث عمى المطمكب
 0.25 طرؽ التناكؿ

 0.25 الشكؿ العاـ لممنتج
 ف1 0.5 ترتيب كتسمسؿ األفكار االنسجام

 0.5 زمةتكظيؼ أدكات الربط البل
االستعمال السميم 

 ألدوات المادة
 ف1 0.25 يستعمؿ عبلمات الكقؼ

 0.5 الترتيب الجيد لمجمؿ
 0.25 خمك المنتج مف األخطاء اإلمبلئية

تنظيـ الكرقة ككضكح الخط  اإلتقان واإلبداع
 كمقركئيتو

 ف0.75 0.25

 0.25 تكظيؼ الظاىرة المطمكبة
شعر تكظيؼ الشكاىد )آية حديث 

 .........(.،حكمة
0.25 
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نقدـ لكؿ تمميذ شبكة التصحيح كتشرح المعايير كالمؤشرات التي مف خبلليا سيككف 
ستبقى ىذه الشبكة أداة مساعدة لو. حاضرة معنا ك  ،المنيجية يجب ضبطتقسيـ النقاط ىنا 

 تى ترسخ في ذىف كؿ تمميذ.ح

 ىنا عمينا نحف كأساتذة مكاكبة العصر :االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة 
سنقـك بعرض مشاىد مصكرة عمى التبلميذ ك  التطكر العممي لكسائؿ العرضك 

الستحضارىا عند الحاجة فعندما نقـك مثبل بالتحدث عف الفصكؿ األربعة يجب أف 
يممسو منة خبلؿ مشاىد كاقعية تجعؿ األفكار تتسمسؿ ك  الفرؽك  ريشاىد التمميذ التغي
نجد الكثير مف  عف زيارتؾ لمناطؽ أثرية ىنا عندما نتحدث مثبلك  في ذىف التبلميذ

مف ىنا نجد أننا مجبريف ك  التبلميذ عاجزيف عف اإلنتاج النيـ لـ يعيشكا ىذا الكاقع
طية  في التدريس ألننا في عصر كأساتذة أف نكاكب عصرنا كأف ال  نتعكد عمى النم

 السرعة.
 :كىذا األسمكب فكرتو ترجع إلى األربعينات مف  استعمال أسموب العصف الذهني

تعدد األفكار كتنكعيا  إلىفيك نكع مف التفكير الجماعي الذم ييدؼ  القرف العشريف،
تي كيحاكؿ مع مجمكعتو ال ،كفييا نضع التمميذ أماـ مشكبلت ،كأصالتيا أم اإلبداع

تتككف مف ثبلثة أك أربعة كيحاكؿ معيـ إيجاد الحمكؿ ،كيعتبر العصؼ الذىني مف 
"استمطار األفكار" فيك  :أكثر االستراتيجيات شيكعا كاستعماال كيسمى ىذا األسمكب بػ

منيا التذكر عند تبلميذ عمى المشاركة كالتفكير ك كيحفز اليساعد عمى تكليد األفكار 
 .1سات أف تعمـ األقراف مف أفضؿ أنكاع التعمـالحاجة كلقد أثبتت الدرا

ىنا جمعنا األفكار كتعممنا المنيجية كبقي اآلف أىـ ما في المنيجية ىك عناصر 
 كسنذكرىا فيما يمي: المكضكع التي يجب االلتزاـ بيا، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-298ق، ص 1435-2014، 1ينظر ، سعد عمي زايد ، إيماف إسماعيؿ عايز ، دار الصادؽ الثقافية ،عماف ، ط 1
299 . 
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 سنحاكؿ في الحصة األكلى  الخاتمةك العرضك المقدمة تتمثؿ فيك  :عناصر اإلنجاز
 ميمة كؿ عنصر.مف المقترح معرفة 

 كيجب ،أكىي حكصمة عامة لممكضكع ، ىي تمييد لمدخكؿ في المكضكعك  :المقدمة
في إنتاجات التبلميذ ىك نقميـ الحرفي لمسند كىذا ا ما ألفناه تتميز بالتشكيؽ أم أف

كذلؾ بنقؿ رأس  ،أكبر مشكؿ يحاكؿ األساتذة تسييؿ ميمة التدريس باالعتماد عميو
ىنا سنحاكؿ استخراج ، نو مقدمة جاىزة كلكف ىذا خطأأعمى  اعتماد السندك  المكضكع

المقدمة مف أفكاه التبلميذ كذلؾ بطرح مجمكعة مف األسئمة التي مف خبلليا سيرل أنو 
قادر عمى إنتاج مقدمة بكؿ بساطة كحاكلنا إجراء لعبة بسيطة كىي  أف يعطي كؿ 

بيذه الطريقة فكجدنا أف  تمميذ كممة كصديقو يكظفيا في جممة طبقت عمى كامؿ القسـ
كؿ تمميذ قدـ تعريؼ لمكممة المكجية لو بعد المركر عمى كؿ التبلميذ نكتشؼ أننا 
فنا مجمكعة مف الكممات كىنا نصؿ إلى أف المقدمة عبارة عف تعريؼ لممكضكع  عرَّ
كأننا نستطيع صياغة مقدمة بكؿ بساطة كحتى مف يريد اتخاذ السند ككسيمة مساعدة 

 قة الستخراج مقدمة دكف نقميا حرفيا.سأعطيو طري

كالذم ىك صمب المكضكع كجكىره الذم سنصب فيو كؿ أفكارنا كمعارفنا  لمعرضنأتي 
مف خبلؿ معرفة المطمكب ىنا استعممنا مع التبلميذ ميارة تكسيع األفكار كىي التي تنطمؽ 

 مف عنكاف النص كتكليد األفكار مف خبللو كتككف عمى الشكؿ التالي:
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عة ؿ إلى مجمك ك ميارة تساعد التبلميذ كتسيؿ عمييـ الفكرة لمكص مس التداعيات كش

ك ىنا حاكلنا البحث  انتاج أكثر عدد ممكف مف األفكارك  ،مف الكممات المتعمقة بالمكضكع
كىي استراتيجية الخرائط  عف طرؽ أخرل لتكليد األفكار فكجدنا استراتيجية قريبة مف فكرتنا

 .الذىنية

فيي استراتيجية تتكفر  كىي ال تختمؼ كثيرا عف سابقتيا :الخرائط الذهنية استراتيجية
فييا عناصر المتعة كاإلثارة بديمة عف الطرؽ التقميدية الجافة تساعد بقدر كبير التبلميذ عمى 
التعمـ بشكؿ أفضؿ فالخرائط الذىنية استراتيجية إبداعية بصرية تساعد في كضكح كتنظيـ 

اإلقباؿ عمى العمؿ أيضا تضفي المتعة ك اؿ المرف مف فكرة إلى أخرل ك األفكار ككذا االنتق
األلكاف كالصكر كاألشكاؿ فتنتعش الذاكرة، فيي تحفز التفكير اإلبداعي، حيث أنيا تكظؼ 

 ، كما أنيا تعمؿ عمى تسييؿ عممية التخزيف كبالتالي تحقيؽ التذكر،كمف أفضؿ كسائؿ التعمـ
 .1أف يتذكر ما يراه أسرع مما يسمعورم يستطيع حيث أثبت عمميا أف العقؿ البش

بعد جمع األفكار باألساليب السابقة نككف قد كجينا التبلميذ ك أصبح لدييـ زاد معرفي 
 كىنا نسأؿ:مقبكؿ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

عالية استراتيجية الخريطة الذىنية في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدل تبلميذ ينظر: جبكر حناف ك طامشة راضية ، ف 1
 . 360ـ ، ص 2020الصؼ الخامس ابتدائي ، جسكر المعرفة ، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف ، 
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 سنقكـ بكتابة الكضعية االدماجية األكلى التي  : ىناكيف نستخرج عناصر الموضوع
عمى المطمكب ىنا طبقنا مع التبلميذ ننطمؽ فييا في تطبيؽ المقترح كذلؾ بالتسطير 

خطاطة محاكالت تسيؿ عميو استخراج األفكار كيتخذىا ككسيمة لممحاكلة في كؿ 
الحصص األربعة األكلى تساعد التبلميذ في تطبيؽ ىذه الخطاطة كتعميميـ كيفية 
استخراج األفكار كتسمسميا كفؽ التعميمة المقدمة. كفيما يمي نقدـ خطاطة المحاكالت 

 مقترحة عمى التبلميذ:ال
 خطاطة المحاوالت 

 
بعد المحاكلة في الخطاطة نستعيف بصندكؽ المساعدة الذم سيككف حاضرا في كؿ 
الحصص حتى  يتمكف منيا التبلميذ كيستطيع ربط افكاره المبعثرة كالحصكؿ عمى فقرة 

 منسجمة كمتسقة.

  :ى جمع ىذه كيحتكم عمى مجمكعة مف الكسائؿ المساعدة عمصندوق المساعدة
 األفكار كربطيا باستعماؿ ىذا الصندكؽ الذم يتكفر عمى:
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 الختتام الكالم الربط بين الجمل حروف الربط
 كمع ذلؾ -
 ثـ -
 مع أف -
 أك -
 أم -
 بناء عمى -
 حركؼ العطؼ حتى -

 باإلضافة إلى -
 إلى جانب -

 بالتالي -
 في الخ -
 تاـ كأخيرا -
 في آخر األمر -
 خبلصة القكؿ -

ف نأتي لمخاتمة التي تعتبر مف أسيؿ المراحؿ لدل التبلميذ كستككف عبارة عف اآل
حكصمة لممكضكع كخبلصة أك تمني أك نصيحة أك شعكر عمى حسب نكع المكضكع كىذا ما 

ضركرة كعميو يجب عمى التمميذ االنتباه ل ،متبلميذ لكي ال يختمط عميو األمرسنقـك بشرحو ل
 ..أك شعر أك حكمة.. بآية قرآنية أك حديث نبكمالستشياد ا

لتزاـ بالمنيجية بعد إنياء المحاكلة في المكضكع سنقدـ لمتبلميذ كرقة عمؿ ستكجيو لبل
 الكاجب اتباعيا كترؾ البياض كتقسيـ عدد األسطر بيف أجزاء التعبير.

 كىي المكضكع كالمقدمة كالعرض كالخاتمة.

كختاما سنحاكؿ التركيز عمى أىـ نقطة تساعد التبلميذ لمتحصيؿ عمى أفضؿ النقاط 
 بط المناسبةات الر كىي الشكؿ العاـ كالجمالي لممكضكع مع كضكح الخط كاستعماؿ أدك 

 .عبلمات الكقؼك 

ذلؾ باالستعانة بكرقة اإلجابة المرفقة التي تحدد ك  كىنا حاكلت التسييؿ عمى تبلميذم
،كىذه كسيمة مساعدة سنحاكؿ االستغناء عنيا في مكاف كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنجاز 

  الحصص األخيرة 
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 تقييم اإلنتاجات قبل المقترح:-4

يذ التشخيصي استعنا بكسائؿ قياس كفاءة اإلنتاج كعند الكصكؿ إلى تقييـ التبلم
اختبار كتابي مفاجئ تركنا فيو الحرية لمتبلميذ لمتعبير كتابيا عف مكضكع  :الكتابي كىي

كعمى أساس ذلؾ اخترنا أفراد العينة كبعد قراءة كتصحيح النماذج  ،معيف لمعرفة مستكياتيـ
لدل التبلميذ مف خبلؿ خمس مككنات  ارتأينا أف نعمد إلى تحديد نقاط الضعؼ كالصعكبات

 كىي:كمف خبلليا تتـ المقارنة عند تقييمنا لمتبلميذ   رئيسة سنعتمد عمييا
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 :بالقدرة عمى تكليد  كىنا نقصد العدد الكمي لمكممات المكتكبة كىي ترتبط الطالقة
أف يككف عدد الكممات في الجممة الكاحدة مف ثمانية إلى   مف المفركض األفكار، إذ

شرة كممات كأم انحراؼ عمى ىذا العدد يعد ضعفا في إنتاج التبلميذ فنبلحظ أف الجمؿ ع
التي يستعمميا التبلميذ قصيرة غير محبككة مختصرة سطحية المعنى، كأكثر مكاضع 
ضعؼ الجمؿ عدـ قدرة التبلميذ أغمبيـ عمى إنتاج مقدمة لمكضكع اإلنتاج الكتابي 

 كاعتمادىـ عمى السند المقدـ.
 كيقصد بيا االستخداـ الصحيح لؤلفعاؿ كالضمائر كالكممات كالحركؼ، كالترتيب  واعد:الق

فالمبلحظ  الجيد لمكممات في الجمؿ بما يبلئـ قكاعد المغة لمكصكؿ إلى كتابة جمؿ مفيدة.
أف التبلميذ يميمكف إلى كتابة نمط العبارات كليس الجمؿ، باإلضافة لكثرة األخطاء 

 الصرفية كحتى التركيبية.اإلمبلئية كالنحكية ك 
 :تدؿ عمى أصالة الكممات كنضجيا كتنكعيا كمبلءمتيا لمعمر، حيث كجدنا أف  المفردات

إنتاجات التبلميذ تميؿ إلى البساطة ككثرة التكرار لممفردات كحتى لمجمؿ كىذا دليؿ عمى 
 ضعؼ الرصيد المغكم كعدـ قراءة كمراجعة التعبير بعد االنتياء منو.

 1كتشير إلى ميارات الكتابة، كالقكاعد اإلمبلئية كالنحكية كالترقيـ كالخط ابة:آليات الكت 

كتقييـ مدل ،كباالعتماد عمى ىذه المككنات الرئيسية حاكلنا تشخيص إنتاجات التبلميذ 
 حيث سجمنا مكاطف ضعؼ التبلميذ كالصعكبات كاألخطاء ،قدرتيـ عمى اإلنتاج الكتابي

 ميذ كسنحاكؿ جمعيا في النقاط التالية:المنيجية التي ارتكبيا التبل

 .نقؿ حرفي لمسند المقدـ كغياب تاـ لئلبداع لدل التبلميذ 
 .ىماؿ لعناصر اإلنتاج الكتابي المقدمة كالعرض كالخاتمة  غياب المنيجية كا 
 .عدـ االلتزاـ بعناصر المكضكع كاممة كعدـ ترتيبيا 
 .غياب عبلمات الترقيـ كالكقؼ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ،2017ـ، حساـ محمكد زكي عمي، صعكبات التعبير كتابي جامعة المنيا،  1
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 د ككثرة أخطاء التبلميذ في نسب الشاىد لصاحبو.عدـ االستشياد بشكاى 
  اعتمادىـ التاـ عمى السند المرافؽ لممكضكع في كتابة المقدمة كعجزىـ التاـ عمى

 صياغة انطبلقة مناسبة لممكضكع.
 .عدـ الرغبة في اإلنتاج الكتابي عند األغمية الساحقة كتصؿ عند بعضيـ في كرىو 
 .رداءة الخط كعدـ مقركئيتو 
 البياض ( لتزاـ بانتظاـ الكتابة عمى فضاء الكرقةعدـ اال (. 
  ما الحظتو لدل بعض التبلميذ حفظ التعبير كنقمو حرفيا دكف المجكء إلى التعميمة أك

 المطمكب كىك ما يعتبر خركج عمى المكضكع.
 .المجكء إلى العامية أك عدـ القدرة عمى إيجاد الكممة المناسبة في مكانيا المناسب 
 يب لدل التبلميذ كذلؾ يدؿ عمى عدـ ثباتيـ كترددىـ في طرح أفكارىـكثرة التشط 

 مقارنتيا بإنتاجاتيـ  بعد ك  التبلميذ األكلية إنتاجات عينة مف  كسنعرض فيما يمي
   بعد                                 قبل   :المقترح
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 جي:تقييم إنتاجات التالميذ بعد المقترح العال-5

مف نماذج  أرفقنا  ي المفصؿ سابقا كمف خبلؿ مابعد إخضاع التبلميذ لممقترح العبلج
نرل أف إنجازات التبلميذ اختمفت تماما عما كانت عميو كمف خبلؿ اعتمادىـ عمى النصائح 

كسنحاكؿ ح ،ـ بما ىك مطمكب في شبكات التصحيفي كؿ حصة حاكؿ التبلميذ االلتزاـ التا
  :تغيرات التي الحظناىا فيما يميفيما يمي ذكر ال

 ذلؾ بااللتزاـ بأجزاء المكضكع مف ك  أكالالشكؿ العاـ لئلنتاج الكتابي التغيير انطمؽ ب
 .خاتمةك  عرضك  مقدمة
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  عدـ الخركج عمى المكضكعك  االلتزاـ بوك  جكدتوك  المضمكف تغير في مستكل. 
  سبب تكرارىا أثناء ب اإلمبلئية المتداكلة لدل التبلميذ مف بعض األخطاءتخمصنا

 .التصحيح 
  استعماؿتحسنت لدل التبلميذ المفردات فمقد تخمص أغمب التبلميذ مف السطحية في 

التزمكا بالمغة العربية الفصحى ألننا ركزنا عمييا أثناء ك  المفردات أثناء اإلنتاج الكتابي
 .مناقشاتنا

 ل أغمب التبلميذزيادة في عدد المفردات في إنتاجات التبلميذ  التي تضاعفت لد. 
 التخمص مف التشطيب كذلؾ الستعماليـ خطاطة المحاكالت كمعرفة أىميتيا.  
  كالتأكد مف نسبيا لصاحبياالتكظيؼ الصحيح لمشكاىد.  
 شغفيـ بالمطالعة في كؿ حصة كلد لدييـ ركح المنافسة لمف يطالع ك  التزاـ التبلميذ

 .الكتبك  أكثر عدد مف القصص
 عمى ضبط ساعد ذا كاف ىدفنا مف خطاطة المحاكالت التي تالتخمص مف التكرار كى

 .محتكل إنتاجات التبلميذ
 التحفيز كمقارنتيـ بأقرانيـ ك  تحسف كبير لمخط بسبب الدعـ النفسي. 

استنتجنا أف تدريب التبلميذ عمى ىذا النشاط يحتاج فقط إلى بعض المراف كفي الختاـ       
 فمف خبلؿ الكرشات التي قدمت، نتاج الكتابي الجيدكالتدريب المتكاصؿ ليكتسب تقنيات اإل

ىنا كجدنا أف الضعؼ مف ك  ،اإلنتاج الكتابييذ شغؼ كبير لمدخكؿ في حصة أصبح لمتبلم
تكلد مف عدـ دراسة المنياج لممكاضيع كالكقت المخصص لنشاط اإلنتاج الكتابي ككذلؾ 

، ية في تنشيط حصة اإلنتاج الكتابيلتككيف المعمميف تككينا يسمح ليـ بتطكير قدراتيـ التعميم
أف نكلي لنشاط اإلنتاج ، ألف المعمـ سيد قسموك  فعمينا نحف كأعضاء فاعميف في الميداف

السميـ يحفظ لمغة ألف األداء المغكم ك  ،الكتابي أىمية كبرل ألنو مف أىـ نشاطات المغة
 .حسنياك  ركنقيا



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 امةاخل
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 خـاتـمـة:ال

بعد تناكلنا ك  ،لبحث الذم جاء لطرح مقترح عبلجي لئلنتاج الكتابيكفي ختاـ ىذا ا
نصؿ إلى أف اإلنتاج الكتابي ىك عبارة عف عممية تقكيمية لجميع أنشطة المغة  لمشؽ النظرم

كيعد أكبر مشكؿ بالنسبة لمتبلميذ فيـ ال يستطيعكف  ،فيي تنصب فيو كتيدؼ إليو، العربية
اكلنا إيجاد اقتراح سكاء عمى المستكل النظرم أك المستكل لذا ح ،التعبير بطبلقة كاسترساؿ

 الميداني كقد أسفرت دراستنا عمى مجمكعة مف النتائج، كمف أبرزىا في الجانبيف ىي: 

  أف اإلنتاج الكتابي ميداف مف مياديف المغة يقتضي تكظيؼ التمميذ لمجمكعة مف
 تسباتو القبمية. المكتسبات المغكية، كالمعرفية كفيو يجند التمميذ كؿ مك

  أف اإلنتاج الكتابي مف أىـ الغايات المنشكدة في المناىج الدراسية ألنو كسيمة اتصاؿ
 الفرد بغيره كأداة لتقكية الركابط الفكرية كاالجتماعية بيف األفراد.

  اليدؼ األسمى مف تعميـ اإلنتاج الكتابي ىك تعميـ التبلميذ كتابة نص منسجـ معنى
 نية.كبي 

 دراستنا لتعميمية اإلنتاج الكتابي لدل تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي كتطبيقنامف خبلؿ ك 
 لممقترح العبلجي الحظنا:

  أف تدريب التبلميذ عمى ىذا النشاط يحتاج فقط إلى بعض المراف كالتدريب المتكاصؿ
 .ليكتسب تقنيات اإلنتاج الكتابي الجيد

 ط بؿ أصبح لمتبلميذ شغؼ كبير لـ يكف التغيير عمى مستكل إنتاجات التبلميذ فق
 .لمدخكؿ في حصة اإلنتاج الكتابي

 ة ،التي استعماؿ األساليب التدريسية الحديثة مثؿ العصؼ الذىني كالخرائط الذىني
 ،  كالتخمص مف الطرؽ التقميدية الجافة .يتكفر فييا عنصر المتعة
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  لكقت المخصص كا،أف الضعؼ لدل التبلميذ تكلد مف عدـ دراسة المنياج لممحتكيات
ككذلؾ عدـ  تككيف المعمميف تككينا يسمح ليـ بتطكير قدراتيـ ،لنشاط اإلنتاج الكتابي 

كذلؾ مكاكبة التطكرات التكنكلكجية لذا ، ك التعميمية في تنشيط حصة اإلنتاج الكتابي
الكصكؿ ك  تنفيذا لغرض استثمارهك  كجب إعادة النظر في ىيكمة ىذا النشاط تخطيطا

المنشكدة أال كىي اقتدار التبلميذ عمى انتاجات كتابية تناسب مراحمو  بو الى الغاية
 .احتياجاتو الحياتيةك  العمرية

 خبلصة تجاربنا كاإلرشادات التي كانتالنصائح بعض كفي الختاـ نتكقؼ عند 
في الميداف الذيف لـ يدخركا جيدا لتذليؿ الصعكبات  كالمختصيفبعض األساتذة  كتجارب
 ليخصت فيما يمي:الضعؼ ك  كمعالجة

  كتابيا لمتدرب عمى اإلنتاج  كذلؾ كمتنكعةمتكررة  كأسبكعيةتقديـ كاجبات يكمية
 يكمية. كممارستو بصفة

 مثؿ التي  استعماؿ التقنيات الحديثة إلثارة األفكار كذلؾ مف خبلؿ شمس التداعيات
  .النظر كجيات كمناقشةاألسئمة  كطرحالمصطمحات  قدمت في المقترح كشجرة

 عف لمتمميذ فالمعمـ النصكح ال يبحث  كداعمةب أف تككف تكجييات المعمـ إيجابية جي
ف محاكالتو التبلميذ بؿ يركز عمى األفكار التي يقدميا التمميذ كيدعميا أل أخطاء
قبالو  عمى الكتابة في حد ذاتيا يعتبر إنجاز  كا 

  أنفسيـ عمى األستاذ أف يعطي الحرية لمتبلميذ في تعبيرىـ حتى يعبركا عف
 كخكاطرىـ.

  اإلمكاف.إشراؾ التبلميذ في عمميات تصحيح أخطاءىـ بقدر 
  تدريب التبلميذ عمى كتابة المذكرات اليكمية بشكؿ ميسر مف خبلؿ أىـ األحداث

التبلميذ بمفكرة يكمية كاضحة  كتزكيدالسعيدة  كمناسباتيـالتي قامكا بيا  كالزيارات
  .ايقتدكا بيك  فكرة عنيا كاالبنكد ليأخذ
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 المشاركة في  ،كالنشر في المجبلت ،استعماؿ استراتيجيات التحفيز كالممصقات
 الثقافية.المنافسات 

 لنصح كالمداكمة عمى ذلؾ. مساندة التمميذ نفسيا كأسريا كتربكيا بالتكجيو ا 
 الدكلية كتحدم القراء ك  ،مشاركة التبلميذ في المسابقات الكطنية كمسابقة كتابة رسالة

  .محفزات لمتبلميذ كالرافعة ليمتيـألنيا مف أىـ ال ، اغيرىك  العرب

كختاما ال يسعنا أال أف نقكؿ إننا ال نزعـ في بحثنا ىذا بمكغ الكماؿ، فإنو مما اختصو 
اإلصبلح ك  فيك  محاكلة منا كاجتياد لمتغيير، اهلل لنفسو، كما بحثنا ىذا إال غيض مف فيض
التعمـ الرفع ك  بؿ سيمة تساىـ في جكدة التعميـقدر اإلمكاف كدعكة منا لمخكض في إيجاد س

  الثقافي  لمتبلميذ.ك  مف المستكل الفكرم

فالكصكؿ إلى ، كمف منظارنا كباحثيف نجد أف ىذا المقترح سيككف بكابة لدراسات أخرل
ىذا ما نرجكه فعمينا أدراؾ ك ، ذركة التقدـ في التكاصؿ المغكم  يستدعي مكاصمة البحث

، كباعتبارىا لغة القرآف الكريـ ،التي حبانا بيا رب البريةك  ،مغة العربيةالمكانة السامية ل
ر فاهلل ال يغي، تفاعؿ أفرادىاك  أساليب تخاطبياك  لغتياك  تسمك بارتقاء فكرىاك  فالمجتمعات تنمك

 ،تكالنا بعنايتوك  فالحمد هلل الذم أتـ عمينا نعمتو، ما بقكـ حتى يغيركا ما بأنفسيـ
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الخامسة ابتدائي لغرض عممي متمثمة في دراسة ميدانية حكؿ نشاط اإلنتاج الكتابي كأسباب 

 لئلنتاجالضعؼ كالصعكبات التي تكاجو التبلميذ كاألساتذة تحت عنكاف مقترح عبلجي 
نرجك مف  السنة الخامسة ابتدائي ابتدائية نصيرة الياشمي نمكذجا لذلؾ لتبلميذالكتابي 
 .بالدقة كالصراحة كالمكضكعية في اإلجابة عمى األسئمة االلتزاـاألساتذة 
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 ملخص البحث:

لذلؾ ىدفت دراستنا ، حسنياك  الشؾ أف األداء المغكم الكتابي السميـ يحفظ لمغة ركنقيا
 كمعرفة المعيقات، إلى الكشؼ عف كاقع األداء الكتابي لمتعممي السنة الخامسة ابتدائي

فكاف اختيارنا ليذه ، ك ىذا األداء لدل التبلميذالسبؿ التي تعيف نمك  أسبابياك  الصعكباتك 
نظرا لتفشي ظاىرة الضعؼ في ك  ،الفئة مف التبلميذ عف قصد ككنيا تتكج المرحمة االبتدائية

سبؿ لعبلج ىذه الظاىرة كبعد خكضنا العديد النبحث عف نشاط اإلنتاج الكتابي ارتأينا أف 
غة لنشاط اإلنتاج خبلؿ األىمية البالكمف ، الدراسات كالكرشات الميدانيةك  مف التجارب

مقترح عبلجي لئلنتاج الكتابي عند تبلميذ السنة الخامسة " :بػا المكسـك ثنجاء بحفالكتابي 
كصفكة القكؿ أنو يجب اإلسراع في عممية أعادة النظر في المناىج كاإليماف " ابتدائي

طرؽ تكصيميا ك  اليب تعميميااالستمرارية في تطكير أسك  العميؽ بمشركع ترقية المغة العربية
 .لمناشئة بما يكاكب العصر

Research summary 

There is no doubt that proper written linguistic performance preserves the 

language of its splendor and beauty, so our study aimed to reveal the reality of 

the written performance of the fifth year primary learners, and to know the 

obstacles and difficulties and their causes and the ways that help the growth of 

this performance among the students, so we chose this group of students on 

purpose. Being the culmination of the primary stage, and due to the prevalence 

of the phenomenon of weakness in the activity of written production, we 

decided to look for ways to treat this phenomenon and after conducting many 

experiments, studies and field workshops, and through the great importance of 

the written production activity, our research came marked with: “A therapeutic 

proposal for written production when Students of the fifth year of primary 

school” and the best is to say that the process of reconsidering the curricula 

must be accelerated, the deep belief in the project of promoting the Arabic 

language and the continuity of developing its teaching methods and ways of 

delivering it to young people in line with the times. 
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